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אא 
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  :ول اهللا, وبعدبسم اهللا والصالة والسالم  عىل رس
ه رسالة يف مسألة تسلسل احلوادث وفيها الدفاع عن شيخ اإلسالم فهذ

  فيهــا شــتات كــالم العالمــة حممــد نــارص الــدين األلبــاينُ مجعــتابــن تيميــة,
ُاخلــــاص هبــــذا املوضــــوع مــــن مجيــــع مــــا وقفــــت عليــــه مــــن تراثــــه املطبــــوع 

يم تناوهلا واملسموع, مع ترتيب مسائله وتبويبها ليسهل عىل القارئ الكر
  .والوصول ملا يريده منها

َّ وقد ضممت هذه الرسالة إىل عميل املوسوعي الـذي مـن اهللا بـه عـيل  َّ ُ ْ َ َ
ُ, لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة

تناوله للباحثني وطالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 
  .لقصداخلصوص, واهللا من وراء ا

  وكتب
  شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

  يف صنعاء اليمن
  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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z١xאא 
 مـا أول إن«: يقول ص اهللا رسول سمعت: قال, الصامت بن عبادة عن
 اكتــب: قــال? أكتــب ومــاذا, رب يــا: قــال, اكتــب: لــه فقــال, القلــم اهللا خلــق
  .»الساعة تقوم حتى يشء كل يرمقاد
  ).صحيح(
  ]:قال اإلمام[

بحـوادث : من العلـامءلطيفة إىل الرد عىل من يقول  يف احلديث إشارة
ال أول هلا وإنه ما من خملـوق إال وهـو مـسبوق بمخلـوق وهكـذا إىل مـا ال 

  ).١٣٣رقم  ("سلسلة األحاديث الصحيحة"وراجع هلذا .فتأمل! أول له
  ).٢٦٥ص "( الطحاويةحتقيق شرح العقيدة"



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٤ 

z٢xאאא 
 ]:صقال رسول اهللا [
  .» أمره أن يكتب كل يشء يكون وإن أول يشء خلقه اهللا تعاىل القلم«
 ]:ترجم له اإلمام بام ترمجناه به,ثم قال[

يف احلــــديث إشــــارة إىل رد مــــا يتناقلــــه النــــاس حتــــى صــــار ذلــــك عقيــــدة 
قلوب كثـري مـنهم وهـو أن النـور املحمـدي هـو أول مـا خلـق اهللا  يف راسخة

  ...وليس لذلك أساس من الصحة .تبارك وتعاىل 
ذلـك  يف و فيه رد عىل من يقول بأن العرش هـو أول خملـوق, وال نـص

 ً اسـتنباطا–, وإنـام يقـول بـه مـن قالـه كـابن تيميـة وغـريه ص رسـول اهللا عن
 أوىل ألنـه −  ويف معنـاه أحاديـث أخـرى −  فاألخـذ هبـذا احلـديث ًواجتهادا

  .مورد النص كام هو معلوم  يف املسألة, وال اجتهاد يف نص
ش باطـــل, ألنـــه يـــصح مثـــل هـــذا و تأويلـــه بـــأن القلـــم خملـــوق بعـــد العـــر

التأويـــل لـــو كـــان هنـــاك نـــص قـــاطع عـــىل أن العـــرش أول املخلوقـــات كلهـــا 
  .ذا التأويل ومنها القلم, أما ومثل هذا النص مفقود, فال جيوز ه

دث ال أول هلا, وأنه مـا مـن خملـوق,  عىل من يقول بحواًو فيه رد أيضا
إال ومسبوق بمخلـوق قبلـه, وهكـذا إىل مـاال بدايـة لـه, بحيـث ال يمكـن أن 

  .هذا أول خملوق :يقال
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 أن القلم هو أول خملوق, فلـيس قبلـه ِّنيَعُفاحلديث يبطل هذا القول وي
رده عـــىل  يف بـــن تيميـــة رمحـــه اهللا الكـــالمولقـــد أطـــال ا. أي خملـــوق ًقطعـــا

أثناء ذلك بـام حتـار  يف  إثبات حوادث ال أول هلا, وجاءًالفالسفة حماوال
ال تقبلــه أكثــر القلــوب, حتــى اهتمــه خــصومه بأنــه يقــول بــأن  وفيــه العقــول,

 ما من خملوق إال هح بأنِّرصُاملخلوقات قديمة ال أول هلا, مع أنه يقول وي
, ولكنــه مــع ذلــك يقــول بتسلــسل احلــوادث إىل مــا ال وهــو مــسبوق بالعــدم

كــام يقــول هــو وغــريه بتسلــسل احلــوادث إىل مــا ال هنايــة, فــذلك .بدايــة لــه 
القــول منــه غــري مقبــول, بــل هــو مرفــوض هبــذا احلــديث وكــم كنــا نــود أن ال 
يلج ابن تيمية رمحه اهللا هذا املولج, ألن الكالم فيـه شـبيه بالفلـسفة وعلـم 

منــا منــه التحــذير والتنفــري منــه, ولكــن صــدق اإلمــام مالــك َّعلالكــالم الــذي ت
 عليـــه إال صـــاحب هـــذا َّدُ ورَّدَ مـــا منـــا مـــن أحـــد إال ر": رمحـــه اهللا حـــني قـــال

  . " صالقرب 
  ).٢٥٨- ١/١/٢٥٧"(الصحيحة"



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٦ 

z٣xאאאא 
 ?كالم العلامء عىل مسألة تسلسل احلوادث يف ما احلق: سؤال
بعــض املجــالس القريبــة العهــد, أظــن  يف ً هــذا تكلمنــا عنــه أيــضا:الــشيخ

أننا ال نرى القول : جملس أبو معاذ, اجلواب باختصار يف كان هذا البحث
  :هبذا لسببني اثنني
أنــــــه يتعــــــارض مــــــع إثبــــــات أول خملــــــوق, وإثبــــــات أول : الــــــسبب األول

ن قــــال خملــــوق بــــدون تعيــــني وحتديــــد كأنــــه أمــــر متفــــق عليــــه حتــــى عنــــد مــــ
  .بحوادث ال أول هلا

حتديــــــد أول خملــــــوق  يف أن احلــــــديث: والــــــسبب الثــــــاين وهــــــو األهــــــم
: أول ما خلق اهللا القلم, فقال«: صحيح عن الرسول عليه السالم وهو قوله

الـذي يقـول » اكتب ما هو كائن إىل يـوم القيامـة: ما أكتب, قال: اكتب, قال
ــــالق يف بحــــوادث ال أول هلــــا, وبالتسلــــسل مــــا مــــن : ً يقــــول رصاحــــةم هــــوَدِ

ول لــه, كيــف يتفــق هــذا مــع َخملــوق إال وقبلــه خملــوق, وهكــذا إىل مــا ال أ
  ? »أول ما خلق اهللا القلم«: قوله عليه السالم اآلنف الذكر

يضاف إىل ذلك بـأن القـول هـذا مـع عـدم وروده عـن الـسلف وإنـام فهـم 
 ًأمــر خطـــري جـــدا..التحـــدث عــن أمـــر غيبـــي يف لــبعض أئمـــة اخللــف دخـــول

ا ال ينبغـــي أن  ـــبمجـــرد الـــرأي واالجتهـــاد, واألمـــور الغيبيـــة كـــام نعلـــم مجيع ً
  .نتوسع فيها, بل علينا أن نقف عند النص وانتهى األمر
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: الـذي ابـن تيميـة يقـول: احلـديث هـذا فـيام قرأنـا يعنـي.: .. يعنـي:مداخلة
منــــصوب عــــىل : "أول"فـــــ» َأول مــــا خلــــق اهللا القلــــم«: أن هــــذا اللفــــظ جــــاء

  بلفظ أول?: لكن اآلن هل ثبتت روايات يعنيالظرفية, 
ختـريج رشح الطحاويـة فـرددت  يف ً هو هذا, وهذا أنا بينتـه قـديام:الشيخ

هـــذا التأويـــل الـــذي واألســـلوب العـــريب وأنـــتم أعـــرف بأســـلوبكم منـــي, أنـــا 
متعلــــق بلغــــتكم, فأنــــا إن صــــح يشء فأنــــا متعــــرب أمــــا أنــــتم العــــرب وأنــــتم 

  .األصل
  . ال ال:مداخلة
مبتدأ وخرب, : »ُأول ما خلق اهللا القلم«الرواية هكذا :  ال أقول لك:الشيخ

اكتب مـا هـو كـائن : ما أكتب? قال: قال«مجلة استئنافية, : »فقال له اكتب«
ًفلــيس هنــا نــصب وإنــام مرفــوع مبتــدأ ومرفــوع خــربا, ثــم » إىل يــوم القيامــة ً

  ..مجلة استئنافية متممة للكالم األول 
ُية ممكن يعني اعتباره ظرفا وي لو ثبتت الروا:مداخلة   . عىل هذاَّميشً
اجعــل لــو : بعــض اآلثــار وال مؤاخــذة يف لكــن كــام جــاء!  لــو ثبــت:الــشيخ

ا لـــه أمهيتـــه ا كالم ـــعنـــد ذاك الكوكـــب, ثـــم ال تنـــسى قلـــت آنف ً ـــ لقـــد اختلـــف : ً
أول خملــوق, وأرشت إىل أن الــذي يقــول بحــوادث ال أول هلــا  يف العلــامء
أن : نفـسه يف ح خـالف هـذا احلـديث ملـا قـامـَّ هـذا اخلـالف ورجىهو حكـ

انتقضت : ًأول خملوق هو العرش, إذا: منصوب عىل الظرفية, وقال: أول
  .فاكمخيالدعوى كلها, وهذا مهم كام ال 
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ما أول املخلوق, يقول هو أسبق من ..أول خملوق:  ال,ال يقول:مداخلة
  ..القلم, ال يقول هو أول خملوق

حتديد أول  يف  املسألة اخلالف بني العلامءحيكي.. ال ال, يقول:الشيخ
  .ح أن أول خملوق هو العرشِّخملوق, وهو يرج

  )٠٠:١٠:٥٤ /٢ ("لقاءات املدينة"
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z٤xאאא 
ال مانع من أن تكون أنواع احلوادث غري خملوقة : قوله يف ماذا يقصد ابن تيميه: السؤال

 أو ال أول هلا?
ً هــذا يقــصد الــذي يقــصده واضــح جــدا, ولكنــه غــري مفهــوم لــدينا :الــشيخ

أول مـــا خلـــق اهللا «: وبخاصـــة أن ظـــاهره ينـــايف قولـــه عليـــه الـــصالة الـــسالم
اكتــب مــا هــو كــائن إىل يــوم : مــا أكتــب? قــال: اكتــب, قــال: القلــم, فقــال لــه

  .»..القيامة
فيهــا, وبــال فلــذلك هــذه املــسألة ال جيــوز اتبــاع شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

درك مـا ُـشك أنا اعتقادي أن ابن تيمية بام أوتى مـن عقـل وعلـم وذكـاء قـد ي
منــــــا أن ال نــــــسلم بــــــام ال نــــــدرك إال َّال نــــــدرك, ولكــــــن نحــــــن مــــــن مثلــــــه تعل

  .ص للمعصوم وهو رسول اهللا
إىل ..وقبلـه..ما مـن خملـوق إال وقبلـه خملـوق, وقبلـه: فهو حينام يقول

تطيع أن نعقلــه, وإن كــان نــستطيع أن نفهمــه, مــا ال أول لــه, هــذا كــالم مــا نــس
  .والفهم يشء والعقل يشء آخر

 فهــو أول »أول مــا خلــق اهللا القلــم«: لــذلك نقــف عنــد قولــه عليــه الــسالم
  .هو ليس قبله خملوق: ًخملوق, فإذا كان هو أول خملوق, فإذا

  .فلذلك ندع هذا الرأي البن تيمية وال نتبعه فيه
  )  طريق اإلسالم٠٠: ٠٠: ٤٥/ ٦١٥" ( اهلدى والنور"
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z٥xאא 
אאא 

ما الفرق بني تسلسل احلوادث عنـد مـن قـال بـه مـن أهـل الـسنة وقـدم العـامل عنـد : السؤال
 .الفالسفة? هذا السؤال األول

مـن ح بأنـه مـا ِّرصُـ الـذي يقـول مـن أهـل الـسنة بتسلـسل احلـوادث ي:الشيخ
  .خملوق إال وهو مسبوق بالعدم, أما الفالسفة فال يقولون ذلك

  . وكل إناء بام فيه ينضح,وحسبكم هذا التفاوت بيننا
  ) ٠٠: ٥٧: ١١/ ٤٩١" (اهلدى والنور"
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z٦x،א 
אא؟ 

يـدل عـىل أن أول خملـوق احلديث الـذي : السلسلة الصحيحة يف قلت! يا شيخ: سؤال
هو القلم, واستدللت بذلك عىل أن احلوادث هلا أول, فهل يلزم من أن املخلوقات هلا أول 

 ...أن احلوادث هلا أول, وجزاكم اهللا خري
 ما الفرق بني املخلوقات واحلوادث? كل خملوق حادث, وكـل :الشيخ

  حادث خملوق, ما أدري ما الذي يريد?
  .لسؤال شيخ أنا صاحب ا:مداخلة
  . تفضل:الشيخ
ًالكالم مثال, ويـأيت كـالم  يف حتدث كام.. أنا أقصد بصفات اهللا:مداخلة

اهللا متـــى يـــشاء, فأقـــصد أن الكـــالم مـــن حيـــث نوعـــه هـــو قـــديم, ومـــن حيـــث 
  ..آحاده فهو حادث, وهذا الذي قصدته فهل يدخل احلوادث 

  لكن كالم صفة من صفاته, فهل املخلوقات كذلك?!  طيب:الشيخ
  . ال:خلةمدا

  .ًيفرتقان متاما, نعم: ً فإذا:الشيخ
  .أن تلك احلوادث ليس هلا أول: هل نقول:  عىل هذه املسألة:مداخلة
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  ?»أول ما خلق اهللا القلم«:  وقوله عليه السالم:الشيخ
ــلــو ت... ال, أنــا أقــصد اجلــنس يعنــي:مداخلــة خــالق وخلــق : رنا هكــذاَّصوَ

  اخللـق : س هـذه املـسألة, فنقـولشكل عىل كثري مـن النـاُوخملوق, فلعله ي
  ..هو قديم
  . اخللق صفة اخلالق قديم:الشيخ
 نعـم, واخلـالق هـو اهللا بذاتـه سـبحانه وتعـاىل, وأن املخلـوق هـو :مداخلة

ومـــا جـــاء أن ! يعتـــرب أول املخلوقـــات الـــذي هـــو القلـــم, طيـــب...احلـــادث, 
  .العرش أول املخلوقات

س جــاء عــن الرســول عليــه  ال يــستوي هــذا الكــالم, هــذا قــول ولــي:الــشيخ
  .السالم

  .»وكان عرشه عىل املاء«: يف حديث. ..:مداخلة
ومـــا جـــاء أن العـــرش أول : أنـــا أعـــرف, لكـــن أنـــت قلـــت!  ال بـــأس:الـــشيخ

ال أصل هلذا الكالم, وهناك فرق كبري بني االستنباط حلكم : خملوق قلت
ًمـــا اســـتنباطا يمكـــن أن يكـــون صـــوابا ويمكـــن أن يكـــون خطـــأ, وبـــني حكـــ ً م ً

هــذا ال أصــل لــه, : ًرصح بــه الرســول عليــه الــسالم تــرصحيا, فأنــا قلــت لــك
أي حــديث كــام قــال الرســول للقلــم أنــه أول خملــوق ال  يف ال يوجــد: أعنــي

وكــان «: يوجــد أنــه قــال للعــرش أنــه خملــوق, لكــن كونــه قــال عليــه الــسالم
ان ًهذا ال يبني أنـه مل خيلـق شـيئا قبـل ذلـك املـاء الـذي كـ» عرشه عىل املاء

هـذا احلـديث, وكـان حـديث القلـم  يف َّبـنيُعرشه عليه, فإذا كـان هـذا غـري م
رصيــــح بأنــــه أول خملــــوق, فلــــيس هنــــاك مــــا حيملنــــا عــــىل أن نــــرتك الــــنص 
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الرصيح إىل النص الذي حيتمـل معنـى هـذه احلـديث الـصحيح بغـري القلـم 
ا –ٍفحينئــذ عــىل كــل حــال ســواء كــان  ــ اآلن البحــث يأخــذ طــورا ثاني ً ً ســواء –ً

هناك : ًكان القلم هو أول خملوق أو كان املاء الذي كان عليه العرش, فإذا
تعيــــني أول خملــــوق أن هنــــاك أول  يف نقطــــة التقــــاء بــــني مجيــــع املختلفــــني

حتديـــــده وتعيينـــــه, لكـــــن ال  يف خملـــــوق, صـــــح هـــــذا أو ال? إنـــــام اخلـــــالف
خالف عند الذين اختلفوا, وهذا مـن العجائـب ابـن تيميـة نفـسه حكـى هـذا 

هــل هــو ..هــل هــو العــرش: أول خملــوق يف خــتالف أن العلــامء اختلفــوااال
ًهل هو املاء? إىل آخره, فإذا هنـاك يشء متفـق عليـه أنـه يوجـد أول ..القلم

خملوق, يوجد يشء خمتلف فيه, ما هو هذا األول مـن املخلوقـات? قيـل 
  .وقيل

  .أول ما خلق اهللا القلم, نعم: ًوالرصيح كام ذكرنا آنفا
أنــــه لــــيس فيــــه داللــــة : بعــــضهم يقــــول: هــــذا احلــــديث.! ..خ شــــي:مداخلــــة

أول مـا «: أن فيه ممكن يكـون بـاملفهوم: رصحية, وهم يؤولوهنا ويقولون
أول مــا دخــل فــالن مــن : كــام يقــول: يعنــي» خلــق اهللا القلــم وقــال لــه اكتــب

  ..ليس فيه داللة عىل : افعل كذا, يقول: الباب قال له
احلــديث لــيس  لعبــارة, أول مــا خلــق قــال,ت اَّ انظــر انظــر أنــت غــري:الــشيخ

أمـــا لـــو ..مجلـــة تامـــة, فقـــال اســـتئناف كـــالم» أول مـــا خلـــق اهللا القلـــم«هكــذا 
  . هنا يرد الشبهة التي أنت ذكرهتا"قال": قال

  .. واو اآلن عاطفة :مداخلة
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 مــا هــو املتبــادر? نرجــع للقواعــد? مــا هــو املتبــادر مــن قولــه عليــه :الــشيخ
: مـــا أكتـــب? قـــال: اكتـــب, قـــال: هللا القلـــم, فقـــال لـــهأول مـــا خلـــق ا«: الـــسالم

بعض, ثم  يف كلها مجل مرتبطة بعضها» اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة
املــاء أول خملــوق, أو العــرش أول : هــب أن القــضية فيهــا احــتامل أن يقــول

  خملوق, ما فيها احتامل?
  . فيها:مداخلة
ى بحيـث جيعـل الـدليل أقـو:  فيها احتامل, فـأي االحتاملـني يعنـي:الشيخ

أضــــعف, ال شــــك أن الــــذي مــــا فيــــه ذرة تــــأول أضــــعف, وهــــذا أقــــوى, واهللا 
  .أعلم, نعم
 مـــا ذهبـــتم إليـــه, لكنـــي َّتعـــني: الـــسنة يعنـــي يف شـــيخ...رأي  يف :مداخلـــة

أول «: كتـاب الـسنة يف أردت أن أعرف الـرد عـىل مثـل هـذا, وهـي مـذكورة
ح هـــذا ِّة يشء لعلـــك تـــرجفإضـــاف» اكتـــب: يشء خلقـــه اهللا القلـــم, فقـــال لـــه

  املعنى يا شيخ?
:  نعــم, هــو كــذلك, لكــن هــذا الــذي عنــده شــبهة يفرقــون بــني لفظــة:الــشيخ

فقــال, وروايــة, أنــا دنــدنت حــول هــذه : قــال, وهــذا وجهــة نظــر قديمــة, وبــني
أول مـا خلـق اهللا «: الكلمة من حيث إثبات صحة الرواية فيها; ألنـه لـو قـال

خلرب هبذه اجلملة, وإنام اخلرب هنا القلم, أول يكون قال هو ا» ..القلم قال
 يف هــذه: مــا خلــق اهللا القلــم, متــت مبتــدأ أو اســم وخــربه, أول مــا خلــق اهللا

ــ فحينئذ "قــال": حمــل نــصب, واســم إن, فــالقلم هــو اخلــرب إلن, أمــا لــو قــال ٍ
  .تصري اجلملة التالية هو اخلرب, فيختلف املعنى

  )٠٠:٠٧:٥٣/ب٤١"(رحلة النور" 
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z٧x:א 
 من أجل أفهمه ّبس بدك تطول بالك عيل! موضوع تسلسل احلوادث يف سؤال: سؤال

 .منك
مثـــــل حـــــديث القلـــــم, هـــــل املقـــــصود بـــــالقلم هـــــو مـــــن األشـــــياء ! شــــيخنا

  ..قول الرسول عليه الصالة والسالم : املشاهدة? يعني
   املشاهدة?:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  .املقصود ال, ليس :الشيخ
  ..شيخنا الذي سأل السؤال!  طيب:مداخلة
   من الذي سأل?:الشيخ
  .. أهل اليمن, أهل اليمن عندما سألوا :مداخلة
  . أهل اليمن ما سألوا عن القلم:الشيخ
   أليس سألوا الرسول عليه الصالة والسالم عن أول هذا األمر?:مداخلة
   نعم, كان اجلواب القلم?:الشيخ
  .ًوا, أصبح عندي التباس بني احلديثنيً عفوا عف:مداخلة
  . تفضل:الشيخ
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ويف » كــان اهللا ومل يكــن يشء قبلــه«:  قــال عليــه الــصالة والــسالم:مداخلــة
  ..يف احلديث اآلخر حديث القلم..الرواية األخرى غريه

  حديث القلم وهو?!  وهو:الشيخ
مــا : اكتــب, قــال:  مــا خلــق اهللا تبــارك وتعــاىل القلــم فقــال لــهلأو« :مداخلــة

  ..»اكتب ما هو كائن وما سيكون: أكتب? قال له
  نعم?.. ما هو كان نعم, إىل يوم القيامة:الشيخ

كيــــــف نــــــربط بــــــني احلــــــديثني, ولــــــو :  إىل يــــــوم القيامــــــة, فــــــاآلن:مداخلــــــة
فـرتة  يف هـل )١٠٧:هود(﴾Ž†íŠŽí@bflàčÛ@ćÞbŞÈÏ@﴿: ًنرجع أيضا لآليـة التـي تقـول..قلنا

ل عن الفعل لغاية خلق القلم وكان َّعطُعاىل ممن الفرتات كان اهللا تبارك وت
  اخللق? يف أول خلق القلم ثم استمر

  .حلمهيأخذك بً كنت معذورا عندما طلبت من الشيخ أنه :الشيخ
  .ً طبعا, أحفظ خط الرجعة يا شيخ:مداخلة
  ً نعم, هذا املنطق الذي نطقت به آنفا هو رشعي?:الشيخ
   أال وهو?:مداخلة
  ًال عن اخللق وعن العمل?َّعطُاهللا قبل ذلك م أنه هل كان :الشيخ
املــسألة حــصل عنــدي :  شــيخنا أنــا أريــد أن أفهــم املــسألة, يعنــي:مداخلــة

  ..فيها إشكال, إىل أمس وأنا أراجع فيها مل أقدر أن أفهمها
  ..ستقف. .. عليكَّنيَبُم :الشيخ
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  هذه املضايق?  يف ما الذي يدخلك
أمــر عليهــا بــدون أن ..ه املــسألةكتــاب فمــرت عــيل هــذ يف  أقــرأ:مداخلــة

  أفهمها?
  يف نص القرآن الكريم عليها?.. حوادث ال أول هلا:الشيخ
  ..ً حسب معرفتي طبعا واعذرين)١٠٧:هود(﴾Ž†íŠŽí@bflàčÛ@ćÞbŞÈÏ﴿ :مداخلة
 يف نــص أو مــا يف : الظــاهر ســارت العــدوى وهــو احليــدة, مل تقــل:الــشيخ

ية تعني أن هناك حـوادث ال أول تلوت عيل اآلية وأنا ال أفهم أن اآل..نص
 كل مسلم يعرف أن اهللا غري جمبور من غـريه )١٠٧:هود(﴾Ž†íŠŽí@bflàčÛ@ćÞbŞÈÏ@@﴿هلا, 

 لكـن أنـا )١٠٧:هـود (﴾Ž†íŠŽí@bflàčÛ@ćÞbŞÈÏ@@﴿ًوإنام الغري قد يكون جمبورا منـه, فهـو 
فلـسفة ..ر هـذا الـنصِّقـرُهل هناك نص فيام علمت أو فـيام قـرأت ي: سؤايل
  ث ال أول هلا?حواد

  . ال, ال أعرف:مداخلة
 )١٠٧:هود(﴾Ž†íŠŽí@bflàčÛ@ćÞbŞÈÏ﴿ أرأيت كيف الفرق بـني جوابـك الـسابق :الشيخ

  ًوبني جوابك اآلن, فمعنى إذا مجعنا بني اجلـوابني تبـني أنـك كنـت متـرسعا 
flàčÛ@ćÞbŞÈÏ@b@@﴿ً ألننـا مجيعـا نـؤمن بأنـه )١٠٧:هـود (﴾Ž†íŠŽí@bflàčÛ@ćÞbŞÈÏ@@@﴿: يف قولك

Ž†íŠŽí﴾)ــود  ولكــن لــيس لــه عالقــة بموضــوع الــسؤال املوجــه إليــك )١٠٧:ه
  .حوادث ال أول هلا

يف أثنـــاء طرحـــك للـــسؤال ذكـــرت حـــديث عمـــران بـــن حـــصني وذكـــرت 
  كيف التوفيق بينهام?..حديث القلم
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ًمــن وجــوه التوفيــق التــي ذكرهــا علــامء احلــديث جــزاهم اهللا خــريا, وقــد 
 من وجوه التوفيق بني نصني يبدو التعـارض أبلغوها إىل أكثر من مائة وجه

  :بينهام,من ذلك
ـــــتُموضـــــوع االخـــــتالف امل يف  أن تـــــرى أي النـــــصني رصيـــــح−  م مـــــن َّوهَ

حتديـد  يف أحديث عمـران رصيـح: النصني, فاآلن يوجه إليك هذا السؤال
  أول خملوق هو العرش أم حديث القلم?

  .. حديث عمران :مداخلة
هـــذا أو هـــذا فقـــط, :  يل احلـــديث, قـــل يل ال, مـــا أســـألك أن تعيـــد:الـــشيخ

الداللـة عـىل أول خملـوق أحـديث  يف أي احلديثني أرصح: وأعيد السؤال
  عمران أم حديث أول ما خلق اهللا القلم?

  .حديث القلم.. حسب فهمي القلم:مداخلة
  ً.زال التعارض, هذا أوال: ً هه, إذا:الشيخ
 خملـوق لكـن العـرش قد تفهم أنت وغريك أن القلم ليس هـو أول: ًثانيا

  هو أول خملوق, صح?
  . ممكن يشء قبل العرش:مداخلة
   مل جتبني صح أو ليس بصح?:الشيخ

ـــــــث أن القلـــــــم هـــــــو أول :مداخلـــــــة ـــــــذي أفهمـــــــه مـــــــن هـــــــذه األحادي ـــــــا ال  أن
  .املخلوقات
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ــثَك!  عجيــب:الــشيخ ــر خــريك وفّ إذا كــان ! رت عــيل مــشوار طويــل, طيــبَّ
ًن حينــذاك معارضــا لقولــه عليــه أنــت تفهــم هــذا الفهــم وأنــا معــك, أال تكــو

  يمكن أن يكون قبل القلم خملوق?» أول ما خلق اهللا القلم«: السالم
  .ًا ال, ليس ممكن:مداخلة
إذا كنــت أنــت تعتقــد معنــا بــأن أول خملــوق هــو القلــم, أال :  أقــول:الــشيخ

  ..تشعر أنك حني تقول يمكن يكون القلم ليس هو أول خملوق
: أعتقـد هــذا االعتقـاد, لــيس ممكـن أقــول أنــه ال, لــيس ممكـن أنــا :مداخلـة

  ًليس ممكنا القلم يكون أول خملوق?
   لكن قد قلت هذا فتب إىل اهللا, صح?:الشيخ
  . مضبوط:مداخلة
  . انتهت مسألة حوادث ال أول هلا:الشيخ
  ..شيخنا قبل القلم !  طيب:مداخلة
  يف مــا زلــت? تريــد أن ترجــع, مــا هكــذا يكــون, إمــا أنــك تقــول أن:الــشيخ

أول قبــل القلــم, أو ال تقــول إال كــام  يف :إمــا أن تقــول: ًعفــوا..أول خملــوق
فــإذا قلــت بقــول الرســول بطــل قــول » أول مــا خلــق اهللا القلــم«: قــال الرســول

ًغريه بداهة, وإذا قلت بخـالف قـول الرسـول أبطلـت قـول الرسـول وفيـه مـا 
  .ال خيفاك
  .. ال, إن شاء اهللا ما نقول هذا:مداخلة
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ملــاذا نــشغل ذهننــا بــيشء نخــالف فيــه كــالم : ًفــإذا! رك اهللا فيــك بــا:الــشيخ
نبينـــا عليـــه الـــسالم وبخاصـــة أن هـــذا أمـــر يتعلـــق بغيـــب الغيـــوب, وهـــو رب 

  .التعبري يف ًالعاملني تبارك وتعاىل مع التسامح طبعا
 ً إليه جـراَّرُاحلقيقة أن ابن تيمية عندما بحث هذا املوضوع كان بحثه ج

لفالسفة القائلني بقدم العـامل, لكـن ينبغـي عـىل املـسلم أثناء رده عىل ايف 
ًدائام وأبدا أن يكون مستحرضا ً ًذهنه دائام أيضا أنه يف ً اتباع  يف وكل خري: ً

ابتداع من خلف, نحن كلمة حوادث ال أول هلا ال  يف  وكل رش,من سلف
: ًتاريخ السلف إطالقا, هذا التعبري ال نعرفه, لكن نعرف حديث يف نعرفها

هذا املوضـوع وأنـت  يف وابن تيمية نفسه يتناقض» أول ما خلق اهللا القلم«
  .التناقض الذي وقع فيه ابن تيمية يف أرحتني من أن تقع

يميــل إىل أن بعــدما » الرســالة العرشــية« بـــرســالته املــسامة يف ابــن تيميــة
حتديـــــد أول خملـــــوق يميـــــل إىل أن أول  يف يـــــذكر اخلـــــالف بـــــني العلـــــامء

بالنـسبة ملـا : ًش عىل ظاهر حديث عمـران بـن حـصني, إذاخملوق هو العر
يتعلـــق بحـــوادث ال أول هلـــا أصـــبح موضـــوع حتديـــد أول خملـــوق ثـــانوي, 
ًاملهـــم أن هنـــاك أول خملـــوق ســـواء كـــان القلـــم أو كـــان العـــرش, فـــإذا بطـــل  ً

ــــوفُالقــــول بحــــوادث ال أول هلــــا, لكــــن إذا أردنــــا أن ن ق بــــني ظــــاهر حــــديث ِّ
ُ كام قلنا آنفا أعمران وبني حديث القلم   .الداللة عىل األولية يف رصحً

ــلكــن إذا فرضــنا إنــسانا يظــل ي ُ ُّرصً  عــىل أنــه أول خملــوق هــو العــرش ال ِ
 أنت خمطئ إىل آخره; ألن البحـث كلـه..نظل نتطاحن معه ال أنت مصيب

موضـــوع حـــوادث ال أول هلـــا, فـــسواء كـــان أول خملـــوق هـــو العـــرش أو يف 
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حوادث ال أول هلا بطلت; ألننا اتفقنا أن هناك كان القلم فاملهم أن مسألة 
أول خملــوق, لكــن اختلفنــا مــا هــو أول خملــوق? فمــن قائــل العــرش, ومــن 

 ًهذا موضوع ثاين, فال ينبغي إذا أن نـشغل أنفـسنا بالبحـث: ًقائل القلم, إذا
حــــوادث ال أول هلــــا; ألن هــــذه ال تثبــــت أمــــام حــــديث عمــــران أو أمــــام يف 

 مـــــــن احلـــــــديثني يثبـــــــت أول خملـــــــوق, وانتهـــــــى ًحـــــــديث القلـــــــم; ألن كـــــــال
  .املوضوع

  )٠٠: ٥٠: ٧٩٨/٣٦"(اهلدى والنور " 
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z٨xאאא 
 ]"ونؤمن باللوح والقلم":ًقال اإلمام معلقا عىل قول صاحب الطحاوية[

ذكــــر الــــشارح هنــــا أن العلــــامء اختلفــــوا هــــل القلــــم أول املخلوقــــات أو 
 قولني ال ثالـث هلـام وأنـا وإن كـان الـراجح عنـدي األول كـام  عىل?العرش

سـواء كـان : فـإين أقـول اآلن) ٢٩٥ص (تعليقـي عليـه  يف حت بـهَّكنت رص
ا أم ذاك فـــاالختالف املـــذكور يـــدل بمفهومـــه عـــىل أن العلـــامء الـــراجح هـــذ

والقائلون بحوادث ال أول هلا خمالفون , اتفقوا عىل أن هناك أول خملوق
حون بأن ما من خملوق إال وقبله خملوق وهكذا ِّرصُألهنم ي, اقهلذا االتف

 :بعــــض كتبــــه فــــإن قــــالوا يف إىل مــــا ال أول لــــه كــــام رصح بــــذلك ابــــن تيميــــة
العرش أول خملوق كام هو ظاهر كالم الشارح نقضوا قوهلم بحـوادث ال 

واهللا .وإن مل يقولــوا بــذلك خــالفوا االتفــاق فتأمــل هــذا فإنــه مهــم .أول هلــا 
  .فقاملو

  ).٤٨- ٤٧ص"(التعليق على منت الطحاوية
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z٩xא؟א 
: بعض هذه الكتب يف مما..وصلتنا كام تعلم كتب السقاف: أقول فضيلة الشيخ: سؤال

أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا ابن تيمية كان يعتقد بقدم العامل, فهل هذا ثابت عن ابن تيمية, وما 
 إن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وقع: تقد هذا املعتقد, وما حكم من يقولحكم من اع

 هذا األمر اخلطري?يف 
 هذا افـرتاء عـىل شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا; ألن املتبـادر :الشيخ

إىل الذهن من كلمة القول بقدم العـامل أن العـامل كاخلـالق عنـد املـسلمني, 
ًوإيامنـا أن يقـول بقـدم يشء مـن املخلوقـات ًوحاشا ألقـل املـسلمني علـام 

إنام اهللا هو األزيل األول والظاهر والباطن وهو خالق كل يشء, فمن باب 
أوىل أن ال يقــول بــذلك عــامل مــسلم, ومــن بــاب أوىل وأوىل وأوىل إىل مــا 

  .ال هناية أن يقول بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
فالسـفة الـدهريني الـذين ال يؤمنـون باإللـه م العامل هو قول الَدِِقفالقول ب

ًالرب اخلالق, وابن تيمية رمحه اهللا له جماهدات كبرية جدا جدا دون كثري  ً
ــــِقالــــرد عــــىل الفالســــفة والــــدهريني القــــائلني ب يف مــــن علــــامء املــــسلمني م َدِ

إمـا : العامل, فالذي ينسب إىل ابن تيمية القول بقدم العامل هـو أحـد رجلـني
ًعــدو لإلســالم واملــسلمني, وهــذا ال كــالم لنــا معــه إطالقــا, كــذاب أفــاك, و

ًوإمــا أن يقــرأ كالمــا البــن تيميــة يفهــم منــه بــسبب جهلــه أوال وبــسبب احلقــد  ً
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قلبه ضد شيخ اإلسالم تيمية فيتوهم من بعض  يف والبغض الذي هو كمني
  .كلامته أنه يقول بقدم العامل

  .هذه الكفريةمثل  يف وابن تيمية أكرب كام أرشنا من أن يقع
  ًسؤالك أيضا مل أجب عنه? يف  هناك يشء أتىأظن أن
   وما حكم من اعتقد هذا املعتقد?:مداخلة
هـــذا كـــالم الـــدهريني والفالســـفة الـــذين رد :  ســـبق اجلـــواب قلـــت:الـــشيخ

  .عليهم ابن تيمية كتبه
 ) ٠٠: ٤٠: ٧٩٥/٥٣"(اهلدى والنور"
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z١٠xאא
אא

אאאאא
 

العلــم الــرشعي الــذي  لــو توضــح لنــا معنــى ذ بــس معلــيش يــا أســتا:الــشيخ
 .تقصد أنت يعني

 ! يعني العلم الذي يتعبدنا ربنا به من أين يؤخذ?:مداخلة

  .ملصادر للعلم الرشعي أه أه, يعني ا:الشيخ
 .ه من الكتاب والسنة واتفاق األمةآه, مصادر :مداخلة

 .عندك الكتاب والسنة وإمجاع األمةً مجيل إذا :الشيخ

 .بعض يف  والقياس:مداخلة

 ً مجيل جدا الكتاب يفرس بأي أسلوب بأي طريق? :الشيخ

 .ًرس بعضه بعضا وإما يفرس باآلثار إما يف:مداخلة

 . أم بالسنة? باآلثار:الشيخ

 . بالسنة:مداخلة
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 ً مجيل جدا والسنة منها الصحيح ومنها الضعيف? :الشيخ

 . نعم بال شك:مداخلة

هـــذا العلـــم مـــا هـــو العلـــم  يف ً مجيـــل جـــدا, فهـــذا العلـــم أهـــم يشء:الـــشيخ
 الرشعي أهم يشء?

 .الوجود يف ً الرشعي طبعا أهم يشء العلم:مداخلة

  أهم يشء منه? :الشيخ

 .قيدة الع:مداخلة

َّ مجيل جدا والعقيدة تؤخذ من نفس املصادر وال:الشيخ  .كالم  يف ً

 . بالشك من نفس املصادر:مداخلة

  . ال أنا عم بالفت نظرك برشوط حتديد وال:الشيخ

 ال كـــــل يشء بتـــــدل عليـــــه املـــــصادر هـــــذه تؤخـــــذ منـــــه العقيـــــدة :مداخلـــــة
 اإلسالمية 

  من القياس? خذؤ ما أظنك تعني ما تقول, هل العقيدة ت:الشيخ

 . العقيدة تؤخذ من القرآن:مداخلة

 أنـــا أســـألك اهللا هيـــديك أريـــد منـــك جـــواب تـــريح نفـــسك وتـــريح :الـــشيخ
غــريك, نحــن اتفقنــا إنــه مــصادر الــرشع اإلســالمي والعلــم اإلســالمي أربعــة, 

نعـم, فأنـا : فجاء الـسؤال هـل العقيـدة تؤخـذ مـن نفـس املـصادر, قلـت أنـت
 ., أن هذا اإلطالق خطأ بام يتعلق بالعقيدةأحببت أن أسأل سؤالك أنه ال
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  .خذ من الكتاب والسنة واإلمجاعؤ العقيدة ت:مداخلة

 يشء حينئذ? يف ً مجيل جدا اإلمجاع معناه إذا اختلف:الشيخ

  ما فيش إمجاع :مداخلة

 .يبقى حني ذاك من املصادر األربعة ماذا :الشيخ

 . الكتاب والسنة:مداخلة

ً أن نكـشف قلـيال مـا دام أننـا واحلمـد هللا مـا دام  أحسنت هنا جيـب:الشيخ
ًاتفقنـــا أن العلـــم أقـــسام, وأمهـــه هـــو العقيـــدة, ووصـــلنا إىل نقطـــة هامـــة جـــدا 
وهي أن العقيدة ال تؤخذ إال من الكتاب والسنة وإال بإمجاع األمة إذا كان 

 هـل − ًهنا سؤال أرجو أن يكـون اجلـواب واضـحا− هناك إمجاع, اإلمجاع 
 وجود الكتاب والسنة أم هو حيصل بعد ذلك? هو موجود مع 

 . يعني مصادر السنة الصحيحة:مداخلة

 أقـــول لـــك يـــا أخـــي خـــري الكـــالم مـــا قـــل بـــارك اهللا فيـــك, أنـــا عـــم :الـــشيخ
 منطفــي, َّالُهــذا النــور متقــد و: باســألك ســؤال حمــدد, يعنــي كــام قلــت لــك

امعك واهللا متقـــد, وخـــري الكـــالم مـــا قـــل ودل, أنـــا ســـؤايل أعيـــده عـــىل مـــس
لكتــاب والــسنة يــأيت مــن حيــث اإلمجــاع هــو مــع الكتــاب والــسنة, وال بعــد ا

 .الواقع

  . معليش يعني شو املقصود بعد الكتاب والسنة يعني ما فهمت:مداخلة

 عهد الرسول يشء اسمه إمجاع?  يف  يعني:الشيخ

  .صعهد الرسول  يف :مداخلة
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 . نعم:الشيخ

 ....صعهد الرسول  يف كان :مداخلة

  . ما فيهَّ قل فيه والَّ ودلَّ يا أخي خيل كالمك ما قل:خالشي

 عهد الرسول  يف ترشيع يف :مداخلة

عهـد  يف ? عـم بأقلـك إمجـاع بدها رشح? عـم باسـألك فيـه تـرشيع:الشيخ
 الرسول فيه وال ال?

 ., بدها تفصيل املسألةص املسائل التي أتى هبا الرسول :مداخلة

عليـك مـا بـدها تفـصيل, الـضوء شـاعل  ما بدي تفصيل اهللا يرىض :الشيخ
 ! وال مطفى بده تفصيل?

 . هي بتختلف عن النور:مداخلة

ً مــا بيــشهد عــىل الكــالم, النــور أبــدا مــا بيــشهد عــىل كالمــك, عــم :الــشيخ
وكــــان الرســــول يــــتكلم بكالمــــه هــــل هنــــاك  باســــألك ملــــا كــــان ينــــزل القــــرآن

 إمجاع? 

 . يتفقون عليه كل اآلمة بال شك الذي كانوا يعطوهنم إياه كانوا:مداخلة

 .ًإذا أنت ما تعرف ايش هو اإلمجاع :الشيخ

 .إمجاع يف  كيف ما أعرف إيش هو اإلمجاع?:مداخلة

 . أكيد ما تعرف اإلمجاع:الشيخ

 .أليس كلها جممع عليها وعىل صحتهاً أنت مثال آيات الكتاب :مداخلة
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 . اهللا هيديك:الشيخ

 . إمجاع اضطراري هذا:مداخلة

 اســمع يــا أخــي أنــا صكتــاب ملــا تنــزل اآليــة عــىل رســول اهللا  ال:الــشيخ
  .أتكلم اهللا يريض عليك الكالم, والنقاش له أدب

 . نعم نعم:مداخلة

 وأنــا نفــس الكــالم مــا خليتنــي أكملــه عــم باقلــك ملــا القــرآن بينــزل :الــشيخ
 تلك اللحظة?  يف هل كل الصحابة عىل علم بذلك

 .تلك اللحظة, ال يف :مداخلة

 تلك اللحظة?  يف آه إذا ً فيه إمجاع :الشيخ

 .تلك اللحظة ال يف :مداخلة

 .إمجاع يف  وبعد حلظات:الشيخ

 يف  ملـــــا رســـــول اهللا يبـــــني خـــــالص بقيـــــة األمـــــور اتـــــضحت, مـــــا:مداخلـــــة
 ...إنسان

  عم بتحكي خيال عم بتحكي خيال :الشيخ

 ً طيب أرضب لك مثاال :مداخلة

  أنت ترضب يل مثال عىل خيالك :الشيخ

  ايه عىل خيايل :اخلةمد
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   اآليــة تًاملدينــة مــثال متــى وصــل يف إذا نزلــت آيــة... عــىل خيالــك:الــشيخ
 .عىل مكة

 .. أنا بدي:مداخلة

 . متى وصلن إىل مكة تصور أنت:الشيخ

 ... ملا أمر:مداخلة

 . متى وصلت أسألك اهللا هيديك:الشيخ

 ... هو معليش:مداخلة

 .دك تتسىل عليك أنت جايي بس بِّ أنت مبني:الشيخ

 . ال:مداخلة

  . غريبَّ رشقي وال:الشيخ

 . الال:مداخلة

أمر من األمور متى  يف نزلت أنا بأقلك سؤال وجوابه, اآلية التي :الشيخ
  إىل مكة? وصلت

 شــــيخ معلــــيش أنــــت بتطلعنــــي مــــن ســــؤال إىل ســــؤال أنــــا بــــدي :مداخلــــة
 .أجاوبك خليني أجاوب

  أنا أسألك من شان إيش? :الشيخ

 .أنت سألتني هل يكون إمجاع ورسول اهللا عىل قيد احلياة :مداخلة
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أنا أسـألك أخـر سـؤال هـذيك األسـئلة مـا جاوبـت عنهـا, اآلن عـم  :الشيخ
 .بأسألك سؤال

هـــذا مـــو ســــبيل ... أنـــت مـــا خليتنـــي أجـــاوب, انــــا عنـــدي أجوبـــة:مداخلـــة
 .التفاهم

 سبيل التفاهم سبيل التفاهم سني جيم سني جـيم سـني جـيم نـصل :الشيخ
ً مـثال اآلن انتهينـا مـن العلـم املتعلـق ,ىل نقطة انتهينا منها ننتقل إىل غريهـاإ

بالعقيدة, ننتقل إىل خطوة ثانية وهو العلم الذي متعلق بالعبادة إىل آخره, 
النقطــة األوىل مــا انتهينــا منهــا, العلــم لــه أربــع مــصادر القــرآن  يف نحــن اآلن

ل العقيــدة تؤخــذ مــن هــذه والــسنة واإلمجــاع والقيــاس, ســألنا أول ســؤال هــ
نعم, وهذا خطأ, قلت أربعة, ثم استثنيت القياس : املصادر األربعة أجبت

 .دينوهذا هو احلق بع

 .ًالعقيدة طبعا هذا احلق يف :مداخلة

  أنا أخلص ما اتفقنا عليه وبعدين أجيب :الشيخ

 .قطع يف :مداخلة

 .هللا هيديك اهللا هيديك اهللا هيديك اهللا هيديك ا:الشيخ

 . آمني آمني:داخلةم

 أنــت شــايف نفــسك مــن كــرت الكــالم هــذا مــو ســبيل العلــم هــذا مــو :الــشيخ
 .ل العلمسبيل العلم اهللا هيديك مو هذا سبي

 . أنت مو معطيني وقت:مداخلة
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 . مو هذا سبيل العلم:الشيخ

 . احنا جايني نتعلم:مداخلة

 إن كـان مـو هـذا سـبيل العلـم سـبيل العلـم:  أنا قايلك مئة ألف مـرة:الشيخ
 .عندك علم تطرحه

   اسمع اهللا هيديك وأنت عـارف حالـك أنـه عنـدك علـم وجعلـت القيـاس 
 .ًمصدرا للعقيدة

 . ال القياس ما جعلته مصدر:مداخلة

 .ً جعلته مصدرا للعقيدة ثم سحبت أنت:الشيخ

  . أنا باقول:مداخلة

 ملـــا نبهتـــك تنبهـــت, مـــا بيجـــوز تنكـــر احلقيقـــة ملـــا نبهتـــك تنبهـــت:الـــشيخ
 . تقول هذه احلقيقة ملاذا ال− دين سحبت القياس بع

 . أنا ما أنكرهتا, نبهتني:مداخلة

 . يا أخي العلم بده قرار, العلم بده أناة:الشيخ

ً طبعا طبعا :مداخلة ً 

ً طبعا طبعا طبعا طبعا أنا ايل بأقوله من الصبح طبعا طبعا, إذا شو :الشيخ ً ً ً ً ًّ
ب والــسنة واإلمجــاع والقيــاس, الفائــدة, لكــن مكانــك راوح, العلــم الكتــا

القياس ليس له عالقة بالعقيدة, اإلمجاع له عالقة, كان السؤال متى يكون 
زمـــن  يف بـــارك اهللا فيـــك, جيـــب أن تعلـــم أن اإلمجـــاع مـــا بيكـــون اإلمجـــاع
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الرســول عليــه الــسالم, وإنــام اجلــواب الــصحيح يكــون بعــد الرســول عليــه 
ًيسوا بحاجة إىل سواه أبدا,  لصعهد الرسول  يف السالم; ألن املسلمني

هذا هو اجلواب, مش تدييل كـالم رشقـي وغـريب وإىل أخـره, اإلمجـاع ال 
; ألنــه مــا أتــاكم الرســول فخــذوه ومــا صيــصار إليــه إال بعــد وفــاة الرســول 

 االعـتامد يمكنـكهناكم عنه فانتهوا; نجي اآلن مـا هـي الطبقـة األوىل التـي 
 .اإلمجاع يف عليها

الــذين : اإلمجــاع يف وىل التــي يمكــن االعــتامد عليهــا الطبقــة األ:مداخلــة
 . الذين أتوا بعدهصأتوا بعد رسول اهللا 

  . قل الصحابة اهللا هيديك:الشيخ

 . صحابة رسول اهللا:مداخلة

 قـــول الـــصحابة, أنـــت حتـــب املـــشوار الطويـــل بـــاين عليـــك, قـــل :الـــشيخ
لعقيـدة الصحابة وترىض عنهم الـصحابة, اآلن هـل للـصحابة فـيام يتعلـق با

 كانوا عىل هدى من رهبم? 

 . بال شك:مداخلة

 .ا اجلواب ما تعميل حمارضة بال شك هه, هذ:الشيخ

 .ًا عىل هدى طبعا كانو:مداخلة

 طيب كانوا عىل هـدى مـن رهبـم فمـن سـار مـسريهتم فـيام بعـدهم :الشيخ
 ًبقرن أو قرون حتى هذا الزمان بيكونوا أيضا عىل هدى من رهبم? 

 . نعم:مداخلة
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ً مجيــل جــدا, اآلن أنــت تعلــم جيــدا أن هنــاك خالفــا قــديام بــني مــن :لــشيخا ً ً ً
 ?ون باملعتزلة عارف هذا اخلالفَّسمُيسمون بأهل احلديث وبني من ي

 خالف واقع حقيقي  يف  نعم:مداخلة

ً مجيــل جــدا, تقــدر تــذكر ولــو مــسألة واحــدة نحــن مجاعــة قنــوعني :الــشيخ
 فيها بني أهل احلديث أهل السنة نريد منك مسألة واحدة مما وقع اخلالف

 .األئمة األربعة عىل رأسهم, واملعتزلة عىل جانب أخر مسألة واحدة

ً مسألة واحدة وهي املسألة مهمة جدا وهي مسالة الرؤية مثال:مداخلة ً. 

 .طيب :الشيخ

 أهـــل احلـــديث إيل هـــم أهـــل الـــسنة كـــامن أثبتوهـــا واملعتزلـــة مـــا :مداخلـــة
  .أثبتوها

 إنكارهم إياها?  يف ًدا شو حجة املعتزلة مجيل ج:الشيخ

   نقـول قويـة مإنكارهم إياها هي حجـة إنكـاره يف  حجة املعتزلة:مداخلة
 .اًنوعا م

 . اهللا أكرب:الشيخ

@Ú‰ž†Ží@flìŽçflë@Ž‰bfl–žiþa@Žé×‰ž†Žm@bÛ@@@@﴿ اعتمــدوا آيــة قولــه تعــاىل ال :مداخلــة @
fl‰bfl–žiþa﴾. 

 . طيب وحجة أهل السنة:الشيخ

ñflŠč™bflã@đ̂﴿ وحجة أهل السنة :ةمداخل č÷flßžìflí@ćêìŽuŽëñŠÃbã@áèi‰@µg@﴾. 
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 . نعم نعم قوية وال ضعيفة:الشيخ

 . قوية:مداخلة

 . قوية وال ضعيفة:الشيخ

 .قوية :مداخلة

 .بس بس  :الشيخ

 .نعم :مداخلة

 .ً وهاذيك قوية أيضا:الشيخ

 .ً هذيك قوية أيضا:مداخلة

 .العقيدة يف  متنافستان متعارضتان ما شاء اهللا بيصري قوتان:الشيخ

 .هب إىل مذهب أهل السنةا أنا ذ:مداخلة

  طيب ويبقى مذهب املعتزلة قوي? :الشيخ

 . نحن بنقول خطأ:مداخلة

 . لكن ليش وصفته بالقوة:الشيخ

 .أخطأوا أهنم   ما دام:مداخلة

 ملـاذا وصـفته يـا أخ, يـا أخـا اإلسـالم, يـا أخـا العلـم, ملـاذا وصـف :الـشيخ
 ذهب اخلطأ بالقوة? امل

 . آه معهم حجة ولكن حجتنا أقوى منها:مداخلة
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 . أنا باسألك من األقوى اآلن هذه انتهينا منها:الشيخ

 .أيوه :مداخلة

  أنا اسألك ملاذا وصفتها بالقوة? :الشيخ

 .كتاب اهللا يف  وصفتها بالقوة; ألهنا أول يشء آية:مداخلة

 وصفتها بالقوة وأنت ال تؤمن هبا?  ما شاء اهللا عم بأسألك ملاذا :الشيخ

 .ُ أنا ال أؤمن هبا ولكن أخطئ من يقول هبا:مداخلة

  . اهللا أكرب:الشيخ

 .. أنا ال أؤمن هبا:مداخلة

   اهللا هيـــديك طاملـــا أنـــت ال تـــؤمن هبـــا مـــع عـــدم إيامنـــك هبـــا ملـــاذا :الـــشيخ
 وصفتها بالقوة? 

, أنـا باقلـه ال  ليش أصفها بالضعف حتـى الرجـل قـال واعتمـد آيـة:مداخلة
 ! ال أفهم معنى اآلية?: ًأبدا مش صحيحة, باقله

 . اهللا أكرب:الشيخ

  وبعدين أنا يا ريت توضح يل كيف السؤال يعني? :مداخلة

 . جاييك التوضيح جاييك التوضيح بس مو عىل طريقتك:الشيخ

 .  مايش:مداخلة

  . رشقي وغريب:الشيخ
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  . ومنكم نستفيد:مداخلة

Şæcflë@@@@@@@@@@@@@žåflÇ@žáØči@flÖŞŠÐflnÏ@flÝŽjşÛa@aìŽÈčjŞnflm@bÛflë@ŽêìŽÈčjŞmbÏ@bĆàîčÔflnžŽß@ïčaflŠč•@afl̂﴿ :الـشيخ flç@
čéčÜîčjfl﴾ بالنسبة لقولك وصفك ملذهب املعتزلة بالقوة هل كـانوا يأخـذون 

 .صبأقوال سلفهم أوهلم أصحاب رسول اهللا 

  كيف كانوا يعني? :مداخلة

  بالعريب?  أنا باحكي باألملاين وال:الشيخ

  ال السؤال معليش بدي? :مداخلة

 .ً معليش أنا أسلك بس أرجوك أن تكون منتبها:الشيخ

 . نعم:مداخلة

 املعتزلــة هــل كــانوا يأخــذون بــأقوال ســلفهم مــن أصــحاب النبــي :الــشيخ
 فيام يتعلق قبل كل يشء بالعقيـدة ومـن ذلـك فـيام يتعلـق بـام هـو جـزء ص

 .اآلخرة يف الصحيحة وهي رؤية اهللامن العقيدة 

 . نعم هنا معليش أنا أسال سؤال يعني:مداخلة

حت ـَّيل الـسؤال, وض  ما لك حق إنـك تـسأل ألنـك سـألت وضـح:الشيخ
 فلامذا تعود تسأل أجب عن السؤال ...لك إياه

 . أنا هنا ال استطيع التوضيح:مداخلة

 . ال تستطيع أنا ما طلبت التوضيح:الشيخ
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اجلواب ايل بدي إياه, ليش ألن بـدي مـا  ما استطيع أجاوب, ب:مداخلة   
املـــذهب املعتزلـــة حتـــى أعـــرف بيأخـــذوا وال ال بيعتمـــدوا وال  يف درســـت

 ...ال

 .ً إذا شو بدك تتعلم أنت إذا ما تعرف:الشيخ

 . جينا نستفيد منك يعني:مداخلة

 .قل إن شاء اهللا  , إن شاء اهللا:الشيخ

  . إن شاء اهللا:مداخلة

 طيـب بنطـور الـسؤال غـري شـكل, إذا جاءتنـا  بس هيـك مـن قلبـك,:الشيخ
آيــة كاآليــة التــي ذكرهتــا وكــان هلــا وجهــان مــن الناحيــة العربيــة, وكــان هنــاك 

علمـك أنـت  يف حتديد معنى من املعنيني هـذا يف آثار من السلف الصالح
 ًحا ألحد املعنيني أم ال? ِّرجُيكون م

ــ يعنــي وض:مداخلــة عليــك, يعنــي ًح ايل بتقــصده متامــا, علــشان أجــاوب ِّ
اآليـة  يف اللغـة حتمـل عـدة معـاين, كلمـة يف القـرآن هـي اآليـة يف آية: قلت

 .ًاآلية حتتمل عدة معاين مثال يف وردت

 .أي نعم :الشيخ

وعلــــامء املــــسلمني يعنــــي ورد عــــنهم أهنــــم   الــــصحابة والــــسلف:مداخلــــة
ًفرسوها تفسريا مناسبا هلا يعني رجحوا أحد ً... 

 عنيني هل جيوز خمالفتهم?  أخذوا معنى من امل:الشيخ
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 علميـة, وكـان فيـه نـاس مـنهم برضـوا  إذا كان اإلنـسان عـىل قـدره:مداخلة
 .من نفس الصحابة إهلم معنيني فيهايعني 

 .ؤال حيدة حيدة حيدة عن الس:الشيخ

 . صار اتفاق عليها يعني:مداخلة

  أوضـــــح لـــــك الـــــسؤال رغـــــم  يـــــا أخـــــي أنـــــت اهللا هيـــــديك بتـــــسأل, :الـــــشيخ
 .ؤالتوضيح الس

 . يل سؤال املعتزلة أنا طلبت منك توضح:مداخلة

 .يتّو أنا شو س:الشيخ

 يف  أنـــا قلتلـــه مـــا عنـــديش فكـــرة عنـــه, إحنـــا جـــايني, إحنـــا جـــايني:مداخلـــة
 ...موضوع معني, بدناش نغرب عنه 

 إليه أنتو جايني فارضنيه  أيه نعم املوضوع املعني ايل أنتم جايني:الشيخ
 !فرض?

موضـــوع معـــني  يف نـــا بلغنـــا اإلخـــوة إن إحنـــا جـــايني ال, بـــس إح:مداخلـــة
 .فقالوا اتفضلوا

 .العقيدة يف و املوضوع املعني بحث هه هذا ه:الشيخ

 . موضوع معني:مداخلة

 يف العقيـــدة هـــذا املوضـــوع املعـــني يف  نعـــم هـــذا موضـــوع معـــني:الـــشيخ
 .يدة حيتاج إىل مقدمات نتفق عليهاالعق



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٤٠ 

 . تتعلق هبذا املوضوع:مداخلة

 هو هيك وأنـا شـو عملـت فيـك, أنـا بـاقول يـا أخـي هـذا املوضـوع :خالشي
إذا كـــان أحـــد الفـــريقني ال : ًاملعـــني حيتـــاج إىل مقـــدمات متفـــق عليهـــا; مـــثال

 ! املوضوع املعني? يف فائدة من الدخول يف يأخذ بالسنة,

 .املقدمة يف حط املوضوع ثم ادخل  ال:مداخلة

ي أنا, أنت ملا بدك تطـرح  ال مش عىل كيفك املوضوع عىل كيف:الشيخ
ابتــــدأت موضــــوع لكــــم ولغــــريكم يطرحــــه عــــىل كيفــــه, ولــــذلك أنــــا أول مــــا 

 الكالم قلت من بده يتكلم?

  . نعم:مداخلة

 . ال صح وال:الشيخ

 . نعم نعم:مداخلة

 فأنــا مــا فرضــت, لكــن هــو بــدأ يــتكلم, اآلن وصــل املوضــوع إذا :الــشيخ
 يف  بمعنـــى مـــن املعنيـــنيكـــان هنـــاك آيـــة حتتمـــل معنيـــني والـــصحابة جـــاؤوا

 تفسري النص جيوز أن نخالفهم? 

 ال جيـــوز خمالفـــة اتفـــاق الـــصحابة وأخـــذ الـــصحابة قاطبـــة عـــىل :مداخلـــة
 .يشء, ال جيوز ألبتة

ً مجيــل جــدا اآلن نحــن نــسألكم وهــذا هــو املوضــوع املعــني هــل :الــشيخ
 أنتم مع الصحابة بكل ما يتعلق بكل عقيدة? 

 . نحن نرى ذلك واهللا إن شاء اهللا:مداخلة



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٤١ 

 . يا أخي إن شاء اهللا كلنا نقول إن شاء اهللا فنحن نسأل عن الواقع:الشيخ

 . نعم ونحن نرى ذلك:مداخلة

 هذا الذي نريده اآلن فيام سبق تقريره, ماذا تقولون ملن يقول إن :الشيخ
 السامء?  يف اهللا عز وجل

 .تاب اهللاك يف  هذه آية:مداخلة

ك اهللا اكتــاب اهللا جــز يف  أنــا مــا بعــرف إهنــا آيــةًك اهللا خــرياا هــه جــز:الــشيخ
  .ًخريا

الــسامء بــتقيل  يف  بيقــول اهللاك اهللا خــري أنــا باسـألك مــاذا تقــول فـيمناجـز
 .آية

 .حكى كالم مجيل ولكنه :مداخلة

  . نعم:الشيخ
 . حكى كالم مجيل طيب:مداخلة

  إذا سألتك أنت أين اهللا شو جوابك? :الشيخ

  . اهللا أنا أقول لك بال مكان موجود موجود إذا سألتني أين:مداخلة

اذا ال تقول كام ك اهللا خري, ملا وملا ال تقول كام حسنت اآلية جز:الشيخ
 .قال رب العاملني

 أنــا أقــول لــيش? ألســباب ألنــه ملــا رجــل واحــد يــسألني أيــن اهللا :مداخلــة
 .كانالسامء هي تفيد امل يف وأقول له
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 حيحة? تفيد املكان هذه اإلفادة ص:الشيخ

 .اللغة يف  باللغة صحيحة, أخونا عيل أقوى منى:مداخلة

 . اهللا هيديك اهللا هيديك عم بأسألك أنت:الشيخ

  . نعم:مداخلة

  اآلية تفيد املكان? :الشيخ

 . تفيد املكان اآلية ال:مداخلة

  اآلية ال تفيد املكان? :الشيخ

 .. أيوه اآلن مش اآلية:مداخلة

  تفيد املكان  أنت قلت اآلن اآلية:الشيخ

 . األين:مداخلة

 . األين:الشيخ

 .  نعم:مداخلة

  قال األين تفيد املكان? :الشيخ

 . األين تفيد املكان واآلية ال تفيد املكان:مداخلة

يـــن بتكـــون عـــىل ً ال تفيـــد املكـــان فـــإذا أنـــت أجبـــت باآليـــة عـــن األ:الـــشيخ
 .صواب وإال عىل خطأ

 .ن اهللا أنا باكون عىل خطأ إذا أجبت أي:مداخلة
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َّ تــأن اهللا هيــديك تــأن:الــشيخ اآليــة ومــا أنــت  يف اجلــواب, أنــت بــتغلط يف َّ
 .حاسس أنا حددت لك السؤال اآلن

 ً إذا سألنى سؤاال أين اهللا? :الشيخ

  أقل له اهللا بال مكان? :مداخلة

  ما سألتك هل له مكان? :الشيخ

  أنت تسألني أين اهللا :مداخلة

  . أنا ما سألتك:الشيخ

 . شو جوابك هذا جوايب :لةمداخ

 . صحيح وال الص أنا سألتك سؤال الرسول :الشيخ

ال نريـد أن نحـن اآلن ...حديث اجلارية تعني يف  سؤال الرسول:مداخلة
 .حديث اجلارية يف نخوض

  .حديث اجلارية شو رأيك يف  أنا أريد أن نخوض:الشيخ

 .نعم :مداخلة

ث اجلاريـة أنـا أريـد أن حـدي يف  شو رأيك تسمح أريد أن أخـوض:الشيخ
 أسألك سؤال الرسول أين اهللا فام هو جوابك? 

  بال مكان وال أخالف احلديث الصحيح ليش? :مداخلة

 . اهللا هيديك:الشيخ

 . اسمعني:مداخلة
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 . اهللا هيديك :الشيخ

أين اهللا فامذا جتيب, فأنا  ئلت سؤال النبيُيل إذا س  أنت حكيت:مداخلة
  بت أن هذا سؤال النبي ليش; ألنه عندنا حديث الك بأن النبي ال يث أحكي

 صجلارية حسب قواعد املصطلح فهو مضطرب فهـو مل يثبـت أن النبـي 
  .سأل هبذا السؤال

 . طيب:الشيخ

 . هذا احلديث بالبحث فنتناول:مداخلة

 .طيب :الشيخ

 . لكي نثبت لك أنه احلديث مضطرب أو ليس مضطرب :مداخلة

 .طيب :الشيخ

رضوا أنه يعني إن شاء اهللا أن تبني أنه إن شاء اهللا أنه نحنا  نحب ب:مداخلة
الطلــب ويف البحــث وأنــه لــيس قــصدنا إال أن نــصل إىل  يف نكــون صــادقني

 .احلق ونصل إىل اهللا عز وجل

 .هذا املكان إال بيقوله يف واحد يف  واهللا يا أخي هذا الكالم ما:الشيخ

إحنا طلبـة علـم, : ء اهللا شوف يا سيدي أنا بدي أحكي لك إن شا:مداخلة
وقرأنــا كتــب, وقرأنــا لعــدة جوانــب, قرأنــا مــن كتــبكم, قرأنــا مــن هــون ومــن 

أمـــور اقتنعنـــا فيهـــا,  يف  الـــسقاف أكيـــد تعرفـــه,الـــشيخهـــون, وقرأنـــا لواحـــد 
فـــنحن اآلن عنـــدنا قناعـــات معينـــة بـــدنا نعرضـــها عليـــك فـــأين كانـــت مـــن أي 

 .جانب الزم تتعاون معي
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 .ن أنا بأسألك سؤال يا أخيًجدا لك أحسنت :الشيخ

 .تفضل :مداخلة

ً أنت ملا قلت أنفا أنـه احلـديث مـضطرب أنـت شخـصيا تعـرف مـا :الشيخ ً
 هو احلديث املضطرب? 

 .نعم :مداخلة

  ما هو? :الشيخ

عــــدة متــــون  يف  احلــــديث املــــضطرب هــــو احلــــديث الــــذي ورد:مداخلــــة
 .الظاهر يف متعارضة القوة يف متساوية

 يف عدة متون متساوية يف احلديث الذي ورد: احلديث املضطرب هو
القــــوة وظاهرهــــا التعــــارض, لكــــن خيــــرج مــــن هــــذا األمــــر إذا كــــان حــــديث 

 .ضعيف يعارض حديث صحيح هنا نطرح الضعيف ونأخذ الصحيح

ً أحسنت جدا, من يعرف تـساوي قـوة هـذه الطـرق أو هـذه املتـون :الشيخ
 من الذي يعرف? 

ـــأســـانيدها وحق يف ن الـــذي نظـــرالـــذي يعـــرف ذلـــك هـــو اإلنـــسا:مداخلـــة ق َّ
 .رجاهلا

 . بدك تقول بدون تعليم? هو أهل العلم:الشيخ

 . نعم:مداخلة

ً ألن الذي بيعرف هذا مش دقيق جدا, فأنت توافق معي أن الـذي :الشيخ
 .بيعرف هم أهل العلم وطالب العلم املتمكنني
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 طيب اآلن حديث أين اهللا ما هو اللفظ الذي يعارضه 

م أنـــا أقلـــك ياشـــيخ نـــارص ورد احلـــديث بعـــدة ألفـــاظ اللفـــظ  نعـــ:مداخلـــة
 .األول

 يــــا أخــــي خــــري الكــــالم مــــا قــــل ودل أنــــا ســــؤايل مــــا هــــو اللفــــظ :الــــشيخ  
املعارض له, أنت قلت يل جاء بعدة ألفاظ, اسمحيل أنا أبني لك حتى ما 
تظن أنـه نحـن أنـه مـا نمـيش بـأقرب طريـق للوصـول إىل معرفـة احلـق الـذي 

ًاس, أنــت عرفــت أنــه احلــديث املــضطرب تعريفــا صــحيحا, اختلــف فيــه النــ ً
توجه سؤال من الذي يعرف هذه الطرق املتساوية القوة أو خمتلفة القـوة, 
قلـــت أهـــل العلـــم حـــسن, اآلن الـــسؤال مـــا هـــو اللفـــظ الـــذي خيـــالف اللفـــظ 

 املعروف وهو أين اهللا, ما هو اللفظ اآلخر? 

 ِبك?  اللفظ هو سؤال النبي للجارية من ر:مداخلة

 ?ِ من ربك:الشيخ

 .أخرى أتشهدين أن ال إله إال اهللا ويف رواية :مداخلة

 .طيب :الشيخ

 أبني نقطة اآلن   فأنا:مداخلة

متـــى اإلنـــسان بحاجـــة لطـــرح بيـــان ملـــا ... الال أســـمحيل يـــا أخـــي :الـــشيخ
ًبيكــــون الــــشخص إيل بيــــسالك ســــؤاال بحاجــــة لبيــــان أمــــا إذا كــــان مل يكــــن  ِّ

 ! جة البيان?بحاجة لبيان, شو حا
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   بالنــــسبة لرأيــــي بحاجــــة لبيــــان رأيــــي أنــــا فيــــه اســــتثناء مــــش عــــىل :مداخلــــة
 .اإلطالق كالمي

 .بحاجة لبيان أو لست بحاجة للبيان يا أخي سيتبني فيام بعد أنت :الشيخ

 يف  ال مش القصد يا سيدي, القصد أن كالمي ليس عىل إطالقه:مداخلة
 .لك إياها عليه شوية تقييدات حابب أحكي

 . طيب تفضل:الشيخ

فظــة  أمــا الكــالم فاحلــديث يمكــن اجلمــع بــني ألفاظــه إذا محلنــا ل:مداخلــة
 .ّالسامء عىل علو الرتبة وكذا

  حيدة حيدة, حدت اآلن عىل املوضوع املوضوع, ليس البحث:الشيخ
ـــــجُالـــــسؤال الـــــذي و يف الـــــسامء املوضـــــوعيف  ـــــجُه الـــــذي وِّ ه للرســـــول, ال ِّ

لعـــدوى إيل احلـــديث, حـــديث اجلاريـــة فيـــه تـــستعجل أرجـــوك وال تـــرسي ا
 جواب صح?  يف سؤال

 . نعم:مداخلة

 الـــسؤال كـــان عـــن الـــسؤال, ومل يكـــن عـــن اجلـــواب, فـــاآلن أنـــت :الـــشيخ
قفـــزت قفــــزة الغــــزالن مــــن الـــسؤال إىل اجلــــواب, مــــن ســــؤال الرســــول إىل 
جــواب اجلاريــة, الــسؤال اآلن أكــرره عــىل مــسامعك للمــرة الثانيــة والثالثــة, 

 اللفظ الذي خيالف سؤال الرسول للجارية أين اهللا ما هو السؤال? ما هو 

  لفظة من ربك أتشهدين أن ال إله إال اهللا? :مداخلة

 ً هل هذا فيه تعارض تعارضا ال يمكن التوفيق بني األلفاظ كلها? :الشيخ
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 أنا بدي أجاوب; نعم بالنسبة إلمكانية اجلمع قبل ال أمجع بدي :مداخلة
التعـــارض; نقطـــة التعـــارض هـــي أن لفظـــة ســـؤال أيـــن اهللا ال أبـــني شـــو نقطـــة 

 يف يثبت به إيامن وينفى به رشك; ألن الكفـار أنفـسهم كـانوا بيقولـوا أن اهللا
ًالسامء هذه نقطة, بينام احلديث اآلخر يثبت إيامنا وينفـي رشكـا هـذا وجـه  ً

 .التخالف

 . اهللا أكرب:الشيخ

 . وجه التخالف هذا:مداخلة

 .الوجه هذا هو :الشيخ

 . نعم:مداخلة

 اآلن أنــت تنقلنــا إىل موضــوع ربــام ينقلنــا هــذا أخطــر, لكــن مجلــة :الــشيخ
 ًمعرتضة نجعلها هل كل قول يقوله الكفار جيب أن يكون ضالال?

 . ال:مداخلة

ً إذا مــا فائــدة قولــك اســمع يــا أخــي اهللا هيــديك, مــا دام قلــت أخــريا :الــشيخ ً
ًار هــو باطــل, إذا مــن أيــن لــك أن كلمــة احلــق أنــه لــيس كــل قــول يقولــه الكفــ

ــــه يف كلمــــة ــــه هــــذا هــــو : الــــسامء هــــذا ينبغــــي أن ال نقول ألن الكفــــار يقولون
 .جوابك

 . ال:مداخلة

 .ب أشلون ال طي:الشيخ

 .. أنا باقول أنه:مداخلة



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٤٩ 

  كـــانوا يعتقـــدون أن اهللا اجلاهليـــة  يف ً مـــا قلـــت أنفـــا أنـــه املـــرشكني:الـــشيخ
 .يف السامء

 . نعم :مداخلة

 .ًول ال إذا ليش بتق:الشيخ

 صح بس وجهة نظري من هذا األمر أنا بدي أوضح لك إيـاه أنـه :مداخلة
الـــــسامء ال تفـــــرق بـــــني املـــــؤمن  يف كـــــون اعتقـــــاد عقيـــــدة أن اهللا عـــــز وجـــــل

 . التفريق هو كان املطلوب من سؤالوالكافر, وهذا

 . أنت هذا من وجهة نظرك:الشيخ

 .بين هذا إفادة للمطلوب من سؤال ال:مداخلة

 . معليش معليش:الشيخ

 . سؤال النبي مؤمنه وال مو مؤمنة:مداخلة

وز يكـون هنـاك  يا أخي أنا عم باقلك هذا ووجهة نظـرك أنـت بيجـ:الشيخ
 .وجهة نظر أخرى اآلن

 .نقطة املراد بسؤال يف  ممتاز:مداخلة

 . الكالم إيل اهللا هيديك:الشيخ

 . تفضل أنا متأسف:مداخلة

 . سبحان اهللا:الشيخ

 . إن شاء اهللا تعلمنا األدب منكم اهللا جيزيك اخلري:اخلةمد
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سلمني  اللهــم آمــني, هــل تعلــم أن هنــاك طائفــة أو طوائــف مــن املــ:الــشيخ
 .كل مكان يف يقولون اهللا

ِّ أكفرهم بذلك وأنا:مداخلة ُ. 

 . يا أخي اهللا هيديك نحن لسنا بصدد التكفري:الشيخ

 .كل مكان يف هللاطائفة بتقول أن ا يف  نعم أعرف أن:مداخلة

ًكـل مكـان إذا بالنـسبة  يف ً مجيل جدا هـؤالء الـذين يقولـون أن اهللا:الشيخ
إىل هؤالء حيسن أن نقـول إذا عرفنـا أو شـعرنا أو أو أو إىل أخـره أنـه هنـاك 
ًطائفـــة مـــن املـــسلمني يـــشهدوا معنـــا بالـــشهادتني, لكـــن قـــد يقولـــون أو يقينـــا 

: م بــسؤال الرســول, نقــول هلــمكــل مكــان, فــنحن نــسأهل يف أن اهللا: يقولــون
أيــن اهللا? ليستكــشف هــل هــم كــام قلــت أنــت كفــار وال مــسلمني, أمــا أنــت 
َّحيــنام مل تتــبن هــذا الــسؤال, بتقــول أن هــذا الــسؤال ال يكــشف عــن اإليــامن 

هــذا بالنــسبة لوجهــة نظــرك : ال هــذا خطــأ: وال يكــشف عــن كفــر, نقــول لــك
ً اآلن رضبنـــا لـــك مثـــاال إذا أنــت, أمـــا بالنـــسبة لوجهـــة نظـــر اآلخـــرين, ونحـــن

كـــل مكـــان, فـــنحن نـــسأله هـــذا  يف ٍاجتمعنـــا بإنـــسان ابـــتيل بـــأن يقـــول إن اهللا
كــــل مكــــان,  يف اهللا: الــــسؤال النبــــوي, وحينئــــذ إذا أجــــاب بــــنفس اجلــــواب

تأكـــدنا أنـــه كـــان مـــا ســـمعناه منـــه بأنـــه صـــحيح وأنـــه هـــو الـــضالل, بـــل الكفـــر 
و غـريه مـن النـاس أيـن اهللا فأجـاب بعينة, لكـن اآلن إذا سـألنا هـذا اإلنـسان أ

الــــسامء هــــل نقبــــل منــــه هــــذا اجلــــواب أم نرفــــضه? لعلــــك اســــتوعبت  يف بـــــ
 .سؤايل
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السامء, فنحن ننظر  يف  إذا سألت إنسان أين اهللا فأجاب بأنه قال:مداخلة
الــسامء أن هلــا  يف لإلنــسان قــد يكــون اإلنــسان عــامي وال يعقــل معنــى كلمــة

العلـــو وكـــذا عـــىل ســـبيل  يف الـــسامء يف مـــرادات أخـــرى, يمكـــن قـــصد اهللا
الرتبــة, فــإذا قــال ذلــك نقبــل منــه, إنــه رجــل مــؤمن, أمــا إذا قــصد أن اهللا عــز 

مكان فنرفضه منه, هناك نقطة  يف أنه جييب أنه اهللا: السامء يعني يف وجل
 .اهللا جيزيك اخلري بدي أحكيها

  . تفضل:الشيخ

ن اهللا عـــىل أســـاس  هـــي أنـــه أنـــت حكيـــت يل أنـــه نـــسأل واحـــد أيـــ:مداخلـــة
 ًكل مكان, أوال حتى نفحص إيامنه, أنا أقول ال احلديث يوجد يف :بيقول

 يف احلــــديث حيــــتج بــــان اهللا عــــز وجــــل يف ّاحلــــديث ضــــابط إيل حيــــتجيف 
احلديث ضـابط  يف السامء, ألن النبي سأهلا ليعرف هل هي مؤمنه وال ال,

ء فكــان اجلــواب الــسام يف  ملــا ســأهلا بــده يــشوفها إذا قالــتصأنــه النبــي 
 أنــه إنــام يبــنيأهنــا مؤمنــة, وإذا قالــت غــري هيــك هــي مــش مؤمنــة ففــي ضــابط 

ســؤال  يف الــسامء, وبنــاء عــىل هــذا األمــر مــا نحــتج يف ســأهلا ليعــرف الــيل
 .هذا اللفظ خمالف لأللفاظ الثانية ما نحتج هبذا اللفظ بيكون صالنبي 

 ?ول ما فهمت عليك كيف ما نحتج نحتاج بلفظ الرس:الشيخ

رى ونحنــــا بــــدنا  مــــن حيــــث هــــذا اللفــــظ خمــــالف لأللفــــاظ األخــــ:مداخلــــة
 .نشوف نقطة التخالف

  أي لفظ? أين?:الشيخ

 .نعم :مداخلة
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 نحــن لــسه مــن مــصطلح احلــديث مــا انتهينــا اهللا هيــديك, نحــن مــن :الــشيخ
طريق إجراء عملية إما نسميها تـرجيح لفـظ عـىل  يف الناحية احلديثية نحن
 األلفاظ كلها, فأنت ال تستبق النتيجـة وجتعلهـا مقدمـه, لفظ أو جتميع بني

لــسه نحــن مــا انتهينــا الناحيــة احلديثيــة, لكــن إن تيــرس لنــا هالنقطــة هــذه إنــك 
ُّما يكشف سؤال أن اهللا عن عقيدة املسؤول فأنا أثبت  يف إنه ما: أنت قلت

تقـد وجهة نظرك, لكن إذا أتينا إىل إنسان يعتقد أو قد يع يف ًلك عمليا هذا
كل مكان يكشف هذا السؤال عن طويته, هـل هـو موافـق للـرشع  يف أن اهللا

َّوال خمــالف? فحــني ســألنا أيــن اهللا? أجــاب وهــذا نحــن نعرفــه نلمــسه ملــس 
هــذا الزمــان, ولعلكــم عــرفتم ذلــك مــن كثــرة مــا نوجــه هــذا الــسؤال  يف اليــد

ان, كـل مكـ يف أن اهللا: عقيـدتنا, فنـسمع جـواب مـن النـاس يف نفسه النبوي
وهــذا ليؤكــد رأيــي الــذي احكيــه اآلن, أريــد أن أعــرف شــو حكمكــم عــىل 

حدود مـا صـح  يف مجاهري املسلمني اليوم إذا سئلوا هذا السؤال التقليدي
عنـــدنا عـــن رســـوله أيـــن اهللا, شـــو بيكـــون جـــواهبم هـــل هـــو جـــواهبم جـــواب 

 .املعتزلة أم جوابكم أنتم هل أستطيع أن أحظى بجواب

 .تزلة جواب املع:املداخلة

 .آه :الشيخ

  . أيش املعتزلة اش جاوبوا مش عارف مش عارف:مداخلة
 طيب دعنا واملعتزلة ألنه يبدوا أنه ما عندكم معرفة بآراء الفـرق, :الشيخ

أقول شو جواب مجاهري املسلمني من عامة ومن خاصـة إذا مـا سـئلوا أيـن 
ال اهللا, هل يكون جواهبم هو هذا اجلواب الذي أنت ترسعت فقلت من قـ
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كــل مكــان نكفــره? مــا رأي مجــاهري املــسلمني مــن عامــة وخاصــة  يف أن اهللا
بـــون هبــــذا كـــل مكــــان, شـــو رأيـــك جيي يف إذا ســـئلوا أيـــن اهللا? فيقولـــون اهللا

 .اجلواب أم بجوابكم أنتم

 ].به[ واهللا يا سيدي نحن ما نريده من حق نحن ملتزمني :مداخلة

 .هذا ما سألتك عن :الشيخ

 . من حقي هذا:مداخلة

 .هذا أنا ما سألتك عن :الشيخ

ً لــو كــل املــسلمني, لــو كــل العــامل جــاوبوا جوابــا, وأنــا باعتقــد انــه :مداخلــة
  .خالف القرآن ما برد عليهم

:  هــذه حيــدة اهللا هيــديك, هــذه حيــدة أال تــؤمن بقولــه عليــه الــسالم:الــشيخ
 .»ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري«

  .نعم :مداخلة

لــو أن املــسلمني كلهــم أمجعــوا :  طيــب ملــاذا حــدت أنــت, وقلــت:الــشيخ
 .عىل هذه الضاللة وكنت أنا مو هذا سؤال اهللا هيديك

 مـع املـسلمني عـىل هـذا, أنـا قلـت لـو أن كـل مـنُ مـستحيل أن جي:مداخلة
 ..العامل قالوايف 

 يا أخي ليش انرصفت عن االهتامم باملسلمني, إىل القول أنه لـو :الشيخ
هري املسلمني قالوا هذا القول وهنـا قـول الـصواب فأنـت تأخـذ بـه هـذا مجا
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مــو هــذا موضــع ســؤال وال موضــع نقــاش, لــذلك أرجــوكم مــا تــضيع علينــا 
 .الوقت

  . فهمني السؤال أنا ما فهمت السؤال:مداخلة

 . قل يل ما فهمت يا أخي اهللا هيديك:الشيخ

ِ ال يمكن أنا أجبت عىل فهم خاطئ فهمني :مداخلة ْ  .اهللا جيزيك اخلريُ

  . عم أقول:الشيخ

 .نعم :مداخلة

جمتمــع جيــب أن يعــرف خــريه مــن رشه  يف  اليــوم اإلنــسان يعــيش:الــشيخ
 صح? 

 .نعم :مداخلة

 كأن يأمر الناس باخلري وينهاهم عن الرش اآلن من حيـث التجربـة :الشيخ
اهللا إذا ســألتم بــل مــا ســألتم ألنكــم مــا اتفقــتم معنــا بعــد, نحــن إذا ســألنا أيــن 

 يأيت جواب وال ال يأيت جواب? 

 . يأيت جواب:مداخلة

 يــأيت جــواب بــارك اهللا فيــك, اآلن أنــا أســأل عــىل حــد علمــك مــاذا :الــشيخ
يكــون اجلــواب مــن مجــاهري املــسلمني كــانوا مــن خاصــة وال مــن عامــة هــل 

  .كل مكان أم هو جوابكم يف هو اهللا موجود
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كــل مكــان; ألهنــم ال  يف هللا العامــة بيجــوز عــىل جهلهــا بيقولــوا ا:مداخلــة
 .يدركون خطورة هذا األمر, أما اخلاصة جيوز بيكونوا متنبهني هلذا األمر

 . بيجوز بيجوز:الشيخ

 . متنبهني عىل هي العقيدة:مداخلة

 أنت بتستعمل كلامت السياسيني بيجـوز وبيجـوز اهللا هيـديكم, يـا :الشيخ
 .أخي عم بنحكي عن الواقع بارك اهللا فيك

ال مكــان ويف نــاس  يف نــاس بيقولــوا اهللا يف لواقــع غــري مــضبوط ا:مداخلـة
 .كل مكان, ويف ناس تقول اهللا يوجد بال مكان يف بتقول

  . اهللا أكرب:الشيخ

 كل مكان  يف  عامتهم تقول:مداخلة

 .كل موجود شو رأيكم فيها يف  طيب املقولة الثانية اهللا موجود:الشيخ

 .كل وجود يف  اهللا موجود:مداخلة

 . إيه :يخالش

 .حلول هذا هذا :مداخلة

 . حلول بس احلمد هللا هذا ما قلت كفر:الشيخ

 . احللول ما هو إال كفر ما هو:مداخلة

 .ً طيب إذا كفر يعني أخت هذيك:الشيخ

 . صح:مداخلة



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٥٦ 

  هه اآلن أسألك أنتم عقيدتكم ما هي? :الشيخ

 . أنا عقيديت أن اهللا عز وجل موجود بال مكان:مداخلة

 .وجود بال مكان هذه العقيدة من قال هبا م:الشيخ

 .الكتاب والسنة يف :مداخلة

 ما شاء اهللا ما شاء اهللا, أنا أسألك اآلن عن الكتاب والسنة أنت ما :الشيخ
تــستطيع أن تتــسلق عــىل الكتــاب والــسنة حتــى جتــد الكتــاب والــسنة, أنــت 

 واهللا: ًمثــــل امــــرأة آنفــــا فــــسألتني عــــن احلجــــاب واخلــــامر إىل آخــــره قالــــت
أنــت عاملــه? قالــت ال أنــا طويلبــة طويلبــة, فــرسنى هــذا : أحــسنت, قلــت هلــا

ًاحلقيقة, أنت بارك اهللا فيك رأسا مـن الكتـاب والـسنة, أنـا عـم  يف اجلواب
 .باسألك من قال هبذا من أهل العلم

وال  عقيــديت بالنــسبة إىل ال اســتدل بقــول أي انــسان يف  واهللا أنــا:مداخلــة
 .أثبت عقيديت أجيب بأقوال الناس يشرتط يل أنه عىل شان 

  اهللا أكرب أقوال الناس كل الناس? :الشيخ

 . أقوال العلامء مش رشط إين أستدل فيها:مداخلة

 .ً إذا أنت ما تتبع العلامء:الشيخ

 مــش رشط أنــا مــو متعبــد بتتبــع العلــامء, أنــا متعبــد بإتبــاع الكتــاب :مداخلــة
 .والسنة

 .صله أليس من طريق العلامء? والكتاب والسنة من وين حت:الشيخ
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 .نعم :مداخلة

ً اهللا هيـــديك, طيـــب أنـــت ال تـــستغني عـــن العلـــامء أوال ال تـــستغني :الـــشيخ
عـــن العلـــامء; ألنـــه يتبـــني لـــك باملقدمـــة الـــسابقة وخطورهتـــا وأمهيتهـــا اآلن 
أنــت أفــصحت حقيقــة أنــه الكــالم الــسابق مالــه قيمــة عنــدكم حيــنام وجهــت 

خـــذون بـــأقوال الـــسلف? مـــا أحـــسن اجلـــواب, الـــسؤال إلـــه املعتزلـــة هـــل يأ
ًوأنت أيضا ال حتسن اجلواب, بل أنـت أجبـت مـن حيـث ال تريـد اجلـواب 

آخــذ : ًفأطلقــت بأنــك ال تأخــذ بــأقوال العلــامء بــدون اســتثناء, ال قلــت مــثال
بة ومـن بعـدهم, آخـذ بـأقوال الـصحابة ومـن جـاء بعـدهم مـن ابأقوال الـصح

 .اسمع يا أخي...و ء واألئمةالتابعني, آخذ بأقوال هؤالء وهؤال

 .جمل أنا كالمي كان عىل امل:مداخلة

 .امة أنت قلت كلمة ع:الشيخ

 ... نعم قلت أنه :مداخلة

 . كلمة عامة:الشيخ

 . بحجة قاطعة:مداخلة

 .جابتك أنت قلت كلمة عامة أنا ال آخذ بأقوال الناس هذه إ:الشيخ

 . يعني مش حجة, احلجة بالكتاب والسنة:مداخلة

ــــ ــــ:شيخال ــــة الكتــــاب والــــسنة التلقــــني ممن ــــد أهــــل  هــــذا خطــــأ احلجي وع عن
 .احلديث أليس كذلك
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اآلن يـــا أخـــي بـــارك اهللا فيـــك مـــن اخلطـــأ بمكـــان أال يعتـــد العـــامل ولـــيس 
ًطالــب العلــم فــضال عــن طويلــب العلــم أن ال يعتــد بكــالم العلــامء, أنــا هبــذا 

كم أنك ال بحكم أنه صالتك أنت وأنا ما شفتها, ووضوئك وما شفته, أح
 يف تعــرف تتوضــأ عــىل ســنة الرســول وال عــىل صــفة صــالة الرســول وإنــام

حــدود مــا ســمعت مــن كــالم العلــامء, كيــف جتــيء بتقــول أنــا ال آخــذ بكــالم 
ًســــاحمك اهللا, هــــذا أوال ثانيــــا! العلــــامء? لــــو ســــألتك أنــــا بتعطينــــي جــــواب : ً

تعانة ًواضح جدا أنت يا أخي تـستطيع تأخـذ مـن القـرآن والـسنة بـدون االسـ
 بأهل العلم? 

 ].ال[ :مداخلة

ً هــه, هــذا الــذي أنــا طلبتــه وصــدق يعنــي طــابق اخلرب اخلــرب, فــإذا :الــشيخ ــ ُ
 مــا بيهمــك أنــت طريــق )كيــف(كيــف جتــي بتقــول أنــا مــا بيهمنــي العلــامء, 

 .قاصد العلامء

 شيخ أفهم معنى كالمي, أنا كالمي بينـت لـك أنـت مـا سـمعتني, :مداخلة
 . لك أنه كالم الناس عندي مش بمقامكالمي كالتايل أنا قلت

 . ال تقل كالم الناس يا أستاذ اهللا هيديك, قل كالم العلامء:الشيخ

 . كالم العلامء :مداخلة

 . أنا ما بنحكي عن الناس عم بنحكي عن العلامء :الشيخ

 ...مرتبة احلجية إذا عرفت يف  كالم العلامء عندي ال يكون:مداخلة
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رتبة? أنا ما سألتك عن احلجة وما احلجة قلت  أنا سألتك عن امل:الشيخ
لـك أنـت اآلن هـل تــستطيع أن تفهـم العقيـدة مــن كتـاب اهللا وحـديث رســول 

 .اهللا دون أن تستعني بالعلامء

  . كال:مداخلة

 كــال, أيــش معنــى كالمــك الــسابق وأنــا عــم برجــع اآلن, وأنــا عــم :الــشيخ
ب اخلطأ, فأقول باسألك, نرجع اآلن لسؤايل الذي أنت حدت عنه باجلوا

مـــن خيـــرج بقولـــك مـــن العلـــامء? عـــرفتم اآلن املوضـــوع كلـــه كيــــف : لـــك
 مايش? 

 .نعم :مداخلة

 سلسلة تـأيت بعـد سلـسلة بعـضها أخـذ رقاهبـا برقـاب بعـض بيـنام, :الشيخ
 ..أنت تتوهم

 . أنا سأجاوب:مداخلة

ْ اآلن أنـا أقــول من من العلـامء الــذين تعتـدون هبــم يقولـون اهللا عــز:الـشيخ ــْ ِ  َـ
 وجل موجود بدون مكان? من الذين يقولون كذا? 

 .عبد الرمحن تسمحيل أنا بأحول اإلجابة لألخ :مداخلة

  إيه باسمحلك, ليش ال? :الشيخ

  . ألنه بيلح عيل أنه بيجاوب:مداخلة
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 معليش معليش ما بتفرق أنا معـي; ألنـه كـل املقـصود أنـه تكونـوا :الشيخ
ِقل هذه سبييل[كام قال تعاىل ِ ِِ َـ َ ْ ا ومن اتبعنيُ ِـ أدعو إىل اهللاِ عىل بصرية أن ٍَ َ َ َـ َّْ َِـ َـ َ ََ ِ َ َـَ  ]ُِـ

 هات لنشوف بدك جتاوب عن أي سؤال? 

 . واهللا الذي بتوجه لنا أياه إن شاء اهللا:عبد الرمحن

 .نعم  :الشيخ

 .خر سؤال أجاوب عنهآ :مداخلة

  أيوه ما هو السؤال? :الشيخ

  عن مكان اهللا عز وجل? مسألة السؤال يف  هو من يقول بقولنا:مداخلة

 . من يقول بام تقولون هذه عبارتك, ال:الشيخ

  . شوية عىل الربكة:مداخلة

 . ال اهللا هيديك هه:الشيخ

ل  قال من يقول بجوابكم حيث قلتم جواب عىل سؤاالشيخ :عيل حسن
 .اهللا موجود بال مكان: أين اهللا

 .قول أن اهللا موجود بدون مكان من ي:الشيخ

  .ه معليش اجلواب ايو:مداخلة

 . معليش معليش معليش:الشيخ

 أنــت تريــد مــن يقــول بقولنــا عنــدما تــسألني كــام ســؤال رســول اهللا :مداخلــة
 ...اجلارية أين اهللا,
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 ..هذا:الشيخ

  وال بدك سؤال ثان:مداخلة

 . هذا:الشيخ

  ماحدت اآلن:مداخلة

 !  هذا هو اجلواب?:الشيخ

بمعنى آخر, غـري احلكـي بـدي  األخ عيل حكى كالم غري, يعني :مداخلة
  .أعرف أن أرد

كـــذب حتـــى يال يـــزال الرجـــل :  اتـــق اهللا اتـــق اهللا الكـــذب ال جيـــوز:الـــشيخ
ًيكتب عند اهللا كذابا, وأنت ت  . كالمك اآلنِّريَغً

  .تَّ أنا ما غري:مداخلة

 . من الذي يقول بقولكم أنا بأسألك أنت:الشيخ

 . مكانجود بال أيوه بقولنا عن أيه? إنه اهللا مو:مداخلة

 .اإلمام الغزايل: ِّدد لك عدة علامءعُبدي أ

 .مام الغزايل اإل:الشيخ

 . رمحه اهللا:مداخلة

  رمحه اهللا وقبل اإلمام الغزايل مني? :الشيخ

 .البيهقي: يل قبل اإلمام الغزا:مداخلة
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  . البيهقي أين يقول هو اهللا موجود بدون مكان بغري مكان:الشيخ

 .كتاب شعب اإليامن اعتقد يف سامءألكتابه ا يف :مداخلة

  . تعتقد:الشيخ

  . نعم:مداخلة

 ..السامء بمعنى فوق? يف  أال يقول البيهقي أن اهللا عز وجل:الشيخ

 .بالبيهقي وغريه لسه باقي... أنا احتج :مداخلة

 . البيهقي وغريه يا مجاعة جبتوا غريه عم بنسأل عن البيهقي:الشيخ

  . نعم نعم:مداخلة

  . البيهقي بيقول بكلمتك هذه اهللا عز وجل موجود بغري مكان:الشيخ

 . بال مكان :مداخلة

 طيـــب انـــتم تأخـــذون الكـــالم إذا صـــح هـــذا وأنـــا مـــا بـــدي أخـــوض :الـــشيخ
 أي فوق ﴾žåflß@žáŽnžäčßcc@¿@čõbflàŞÛa@﴿ : تفسري قوله تعاىل يف اآلن, البيهقي يقول

آلن أيــن الــدليل أن اهللا عــز الــسامء هكــذا يقــول البيهقــي, لكــن أنــا أســألك ا
وجل موجود بدون مكان كلمة بدون مكان هذه منـصوص عليهـا اسـمع يـا 

  .أخي ال تقاطعني

 . نعم نعم:مداخلة
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  الـسنة أرجـو  يف القـرآن أو يف نـص يف  هذا االسـتثناء بـدون مكـان:الشيخ
أن يكون اجلواب نعم أو ال ثم ارشح إىل مطلع الفجر, هل فهمت سؤايل 

 ؤايل?هل فهمت س

 الكتاب والسنة أم ال?  يف  هل لفظة املكان عن اهللا وردت:مداخلة

 أيه ال مـا هـذا فقـط كمـل سـؤايل أرجـوا أن يكـون اجلـواب نعـم أو :الشيخ
 ...ال ثم اسمع اهللا هيديك ثم

 . اجلواب:مداخلة

 . ال حوال وال قوة إال باهللا اهللا هيديك:الشيخ

  . طيب طيب معليش:مداخلة

 .ديك اهللا هي:الشيخ

 . معليش:مداخلة

 . اهللا هيديك معليش معليش :الشيخ

 .أسئلة بنعم أو ال يف :مداخلة

 . معليش:الشيخ

 ... ويف أسئلة فيها:مداخلة

مــا شــئت هــذا  ال أســال شــو مــا بــدك وأن أجيــب بــنعم أو ال اســأل :الــشيخ
 .ًالكالم مو صحيح أبدا

 . ال صحيح:مداخلة
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  .لةأ حمتكر املس:الشيخ

 .لك أمثلة عىل كالمكحمتكر أنا بجب مش :مداخلة

 . اسأل ما شئت ألقول لك نعم أو ال:الشيخ

  . أنا بدي أسال:مداخلة

 . نعم:الشيخ

 . عنهاالشيخًسؤال ما فيها نعم أو ال, يعني مثال بدي أسأل  يف :مداخلة

  . اسأل عن الرشع عن الرشع, اترك عن الرشع:الشيخ

ً لو سألنا رجال مثال لساتك :مداخلة  ًلت التدخني مثال?َّ بطّدخن والتبً

 . ال حول وال قوة إال باهللا, اهللا هيديكم:الشيخ

واهللا يــا مجاعــة أنــا بأســف علــيكم ماعنــدكم مبــادئ العلــوم بــدكم تطلعــوا 
الـسامء وال ال, لكـن تعلمـوا مبـادئ العلـوم ال يوجـد  يف للسامء بتقولوا اهللا

 أي سؤال إال وله جواب بنعم أو ال 

 يل عىل, أو نقول هل قولكم بال مكان فيه عليه دليل? نعم ما الدل

األصـل مـا  يف نقطـة يـا شـيخ نحـن املـسألة هـذه يف  هـو الـصحيح:مداخلة
 ...كنا جايني نناقش فيها هي مسألة وحدة بس عارفني السؤال هذه 

بــالكم هــي مــو  يف  أي مــسألة كنــتم جــايني مــن أجلهــا أنــتم حــاطني:الــشيخ
 عقيدة? 
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 حمــددين موضــوع معــني مــا بنقــدر نخــرج عنــه حلــد اآلن  ال نحنــا:مداخلــة
 .موضوع آخر ولسه يف مع األسف بتحكي مقدمات مقدمات دخلتنا

  .املقدمات يف  الال لسنا:الشيخ

العقيدة أنتم تقولون أن اهللا بال  يف وين املقدمات انتهينا منها نحن اآلن
 .السامء يف مكان, وتنكرون أن اهللا

 .ي تفضل خليني أنا احك:مداخلة

  .نعم :الشيخ

  . أنا أسأل هل كتاب اهللا:مداخلة

 .ؤال اهللا هيديك هذا س:الشيخ

 . لسه أنا ما سألت:مداخلة

  . اسمع أنا السائل مش أنت:الشيخ

  .موضوع لنصل عىل احلق يف  أحنا جينا نتناقش:مداخلة

  . يا أخي نتناقش:الشيخ

  . بتسألنا ونسألك:مداخلة

  .ك وبعدين أسأل ما شئت قل يل شو جواب:الشيخ

  . يا ريت تعيد السؤال علشان:مداخلة

  . اهللا أكرب:الشيخ
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  . يمكن معليش:مداخلة

الكتــاب والــسنة أن اهللا موجــود بــدون  يف  اهللا أكــرب هــل جــاء الــنص:الــشيخ
 مكان? 

 . مل يأت باللفظ هذا:مداخلة

  مجيل هباملعنى? :الشيخ

  . هباملعنى أتى من عدة آيات:مداخلة

  . من عدة آيات:لشيخا

  .نعم :مداخلة

  . نقنع بآية واحدة:الشيخ

  . ال بنجيبهن كلهن علشان:مداخلة

  . شوف شوف اهللا أكرب اهللا اهللا أكرب:الشيخ

هـي ﴾ ]č†čÇaflìÔÛa@flåčß@žáŽèflãbflîžäŽi@a@óflmdÏ@@@@@@﴿كتابـه  يف  اهللا عز وجـل قـال:مداخلة
معها للوهلـة األوىل يعتقـد أن ظـاهر مفهـوم اآليـة هيـك يعنـي الـيل يـس اآلية

 .اهللا عز وجل أتى بنيان ثمود وعاد عىل أساسات بيوهتم

اآليــة هــي اهللا  يف  خلينــا نخلــص مــن اآليــة هــي ويــن نفــي املكــان:الــشيخ
  .هيديك

 .نفي املكان يف  خليني أكمل بجملة:مداخلة

 . أنت عم بتقول يل بس, اهللا هيديك:الشيخ
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 .ةيل أجيب واحد  أنت قلت:مداخلة

 :  إيه خلصنا:الشيخ

  . خلصنا جبت اآلية:مداخلة

  .اآلية يف  ال عم بأقلك وين الدليل:الشيخ

  .آية غريها يف :مداخلة

  . اهللا أكرب:الشيخ

 أزبطهـــــا ليـــــك, ال بـــــدي أطـــــرح لـــــك وجهـــــة نظـــــري كاملـــــة ثـــــم :مداخلـــــة
 .االستدالل

  . أنا فهامن وجهة نظرك كاملة:الشيخ

  . طيب ياريت:مداخلة

من استداللك مـن اآليـة ويـن نفـي :  أريد االستدالل من اآلية هذه:الشيخ
  .اآلية يف املكان

  اآليــــة هــــي  يف اآليــــة هــــي اهللا عــــز وجــــل, هنــــا يف  نفــــي املكــــان:مداخلــــة
 أساسـات قـوم عـاد قـوم ثمـود يف ونحن نستدل حلد اآلن أثبـت أن بيتـي أنـه

  يف 
  .اآلية األخرى

  . هه نقل لآلية األخرى:الشيخ

 . بدي أجيب لك كل اآليات:ةمداخل
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  . هذا ما ينفعه بقى إال قصة ذاك األزهري:الشيخ

  .سمع كالمنا كامل أو نخرج من املوضوع هذا باملرةت إما :مداخلة

ً عـــىل راحتــــك لكـــن ويــــن بـــدك ختـــرج وإن كنــــتم خـــرجتم مــــرارا :الـــشيخ
 لـك إنـه أنـت حـر لكـن عـم أبـني﴾ ŠčİžîflŽàči@žáèžîÜflÇ@fložÛ@@﴿ًوتكرارا لكن نحن 

 .اآلية األوىل ليس فيها ذكر, اسمع

  . نعم:مداخلة

  .ً ليس فيها ذكر للمكان ال سلبا وال إجيابا:الشيخ

  . كالمك صحيح:مداخلة

 .صح :الشيخ

  . كالمك سليم:مداخلة

  .كالمي سليم وصحيح! ً أيش معنى كالمك إذا?:الشيخ

  . الالالال:مداخلة
  .ا يعرفها أدعى أنه يعرف وجهت نظري م:الشيخ

  . ال حول وال قوة إال باهللا, اهللا أكرب اهللا أكرب:الشيخ

  . خليني احكي:مداخلة

  .دوا اهللا أكربَّوَسُ تفقهوا قبل أن أن ت:الشيخ

  . خليني أكمل:مداخلة

ًاآلية هذه أين املكان سلبا أو إجيابا يل ثبتأ ال ما تكمل :الشيخ ً.  
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لـه عـدة آيـات مـا   آيـة واحـدة, قلـت أنا قلت لـه عـدة آيـات, قـال ال:مداخلة
  .له آية طلب آية واحدة قلت

  . وأنا باجبلك آيات وأنا باجبلك آيات:الشيخ

  . اجبلك كل اآليات:مداخلة

املكـــان راح  هللا يف إثبـــات املكـــان ولـــيس يف  أنـــا باجبلـــك آيـــات:الـــشيخ
ć†flyc@ŽéÜÛa@flìŽç@žÝÓL @Ş–Ûa@ŽéÜÛaŽ†flà@L@@@@žáÛflë@ž†čÜflí@žáÛ﴿أجيب له آيات وليس هللا مكان 

ž†ÛìŽí@Lć†flyc@aìÐ×@ŽéÛ@åØflí@žáÛflë﴾. 

َإنا أعطيناك الكوثر﴿ هه طيب َ َْ َْ َ َ ْ َ َّ   .كملها لشوف ﴾ِ

 أنتم تقولون أن اهللا عز وجل موجـود بـدون مكـان بـدون مكـان بـدي آيـة 
 ً.مكان هذا أوال يف  عز وجل ليستثبت أن اهللا

  .ً باملفهوم طبعا:مداخلة

 ً. أرجوك أرجوك قلت هذا أوال:شيخال

 ً. هذا أوال:مداخلة

 .ً فيه ثانيا!?ً ملا بيقول اإلنسان أوال شو معناها:الشيخ

إن شـئتم رشحـتم وإن شـئتم  ًتفضل  ثانيا بنريد ترشحوا لنا كلمة املكـان
رشحنا نحن, املهم اآلن نريد آية تنفي املكان عن اهللا عز وجل آية واحدة 

  .تفضلك وأنا قنوع ومثل ما قلت لصاحب
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   اآليـــة التـــي تـــدل عـــىل أن اهللا عـــز وجـــل منـــزه عـــن املكـــان قولـــه :مداخلـــة
ه يشء﴿تعـــاىل  يس كمثل ٌل ْ َ ِ ـــِ ِ ْ َ َ ْ ـــ  يف هـــذا الكـــون مفتقـــر يف إذ أن كـــل خملـــوق﴾ َ

 يف وجودة إىل مكان, اهللا عز وجل ليس كمثله يشء فهو يف وجودة مفتقر
 .وجوده غري مفتقر إىل مكان

  .ًا مجيل جد:الشيخ

 . وهو بذلك يباين خلقه أي خيالفهم:مداخلة

و ﴿ً مجيـــل جـــدا الـــذي يعتقـــد بقولــه تعـــاىل :الــشيخ ه يشء وه يس كمثل َل َ َ ـــْ ُ ٌ ْ َ ِ ِـــِ ْ َ َـــ
صري ُالـــسميع الب ِ ـــ َ ُ ِ ًالـــسمع والبـــرص مـــن صـــفات البـــرش أيـــضا واهللا عـــز وجـــل ﴾ َّ

وصف نفسه بأنه سميع بصري, فهل نثبت هاتني الصفتني أم ننفيهام عـن اهللا 
 وجل, أم نثبتهام وننزهه عن أن يشابه احلوادث واملخلوقات? عز 

  . نثبتها وننزهه عن املشاهبة:مداخلة

ً مجيــــل جــــدا إذا هــــذا الــــدليل وحــــده ال يكفــــي لنفــــي املكــــان, ال :الــــشيخ ً
ًيكفي لنفي املكان, علام لعلك تذكر معي قلت آنفا نلفـت نظـر أخينـا هـذا  ً

ذاك الــصدد, فأنــا  يف آليــة ليــستعــم بيجيــب آيــة بنفــي املكــان, وا) الــذي(
إثبات املكان وليس هللا مكان انتبهت هلذا  يف جاهبته أنا راح أجبلك آيات

ًالكــالم وال مــا انتبهــت, أنــا قلــت آنفــا للفــت نظــر األخ أن االســتدالل باآليــة 
ًحتميل اآلية ماال حتمل ألهنا ال تذكر املكان ال سلبا وال إجيابا فمن باب  ً

 أجبلــك آيــات إلثبــات املكــان هبــا, لالســتدالل نــا راحنظــره قلــت لــه ألفــت 
عــىل املكــان, هبــا ولــيس هللا مكــان ولــيس هللا مكــان حتــى مــا يــسبق لــذهنكم 
أنه أنا أقول إن اهللا له مكان بس للفت نظره أنه ما بيجوز االستدالل ملجرد 
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تالوتنــا آيــة هــي اآليــة فيهــا نفــي املكــان فمثلــه مــثيل أنــا ملــا نفيــت املكــان 
 .كان بسورة قل هو اهللا أحد إنا أعطيناك الكوثرأثبت امل

مجيـــل, لكـــن أردت ألفـــت نظـــرك أردت ألفـــت نظـــرك انـــه قلـــت لـــيس هللا 
ًألنـــه الـــيشء الـــذي نحـــن نفهمـــه ممـــا نـــرش قـــديام مـــن أخـــذت بالـــك; مكـــان 

اخلالفــــات بــــني اخللــــف والــــسلف ومــــن ينــــرش اآلن مــــذهب اخللــــف أهنــــم 
اهللا عز وجل فوق املخلوقات يفهمون من عقيدة السلف الذين يقولون إن 

ًكلها أهنم يثبتون هللا مكانا, يفهمون من هذا وهذا فهم خطأ باملائـة مليـون, 
ًولــذلك فأنــا اآلن أريـــد أن أقــول أنــه ال جيـــوز للمــسلم أن يثبــت شـــيئا أو أن 
ًينفــي شــيئا عــن اهللا عــز وجــل إال بــدليل مــن كتــاب اهللا ومــن ســنة رســول اهللا 

 .خالف فيها إن شاء اهللاه كلمة ال  الصحيحة, وهذص

 ... بس :مداخلة

 . جاييك جاييك بالبيان جاييك البيان:الشيخ

 . اهللا جيزيك اخلري هذا الكالم عىل العني وعىل الرأس:مداخلة

   كــويس اآلن نحــن نقــول كلمــة املكــان هــل هــي معناهــا وجــودي :الــشيخ
  وال ذهني?
 . جزاك اهللا خري:مداخلة

 .ان أمر معنوي وال حيس تفضل بدك حتكي هل املك:الشيخ

 . هذا حيس:مداخلة

 . طيب فاآلن إذا كان املكان وجودي:الشيخ
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 . نعم :مداخلة

 يف  طيــب فهــل مــن مــسلم يعتقــد بــأن اهللا عــز وجــل كــان منــذ األزل:الــشيخ
 .مكان حيث كان اهللا وال يشء معه

 . مافيش مسلم يعتقد ذلك:مداخلة

 . هه:الشيخ

 . ال:مداخلة

ًأنتم تعتقدون بأن هنـاك مـسلام عاملـا يعتقـد بـأن اهللا عـز  هل ً ال إذا:الشيخ ً
 .مكان يف وجل

 .ً طبعا ال:مداخلة

ً فـإذا مـا هـو اخلـالف اآلن بيـنكم وبـني كـل مـن يـؤمن بكـل اآليـات :الشيخ
الــسامء, بآيــة  يف التــي تثبــت أن علــو اهللا عــز وجــل فــوق خملوقاتــه كلهــا بآيــة

 آخرهــا مــا ننفيهــا; ألن الــرمحن عــىل العــرش اســتوى باآليــات, كلهــا عــىل
ًكلهــا معروفــة ومتلــوة احلمــد هللا لــيال هنــارا, فــإذا بــامذا متيــزتم أنــتم اآلن ً  يف ً
 َقِــلُهــذه اللحظــة بعــدما توضــح لكــم شــيئان; أن املكــان أمــر وجــودي أي خ
  .من العدم, وأن اهللا عز وجل كان وليس هناك مكان وال زمان كويس

  . اهللا جيزيك اخلري:مداخلة

ــــــشيخ ــــــصفات  :ال ــــــات ال ــــــون بآي ــــــذين يؤمن ــــــسلف كلهــــــم ال إذن فعلــــــامء ال
وأحاديث الصفات ومنها العيل األعىل, ملاذا تفهمون من هذه النـصوص 
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  عــنهم وقلــتم لــيسفــرشدتم أنـتم...مكــان  يف ومـن أقــواهلم أهنــم جعلـوا اهللا
 مكان, ملاذا?يف 

ً أنا أجيبك هذا الكالم واهللا ممتاز جدا, كالم السلف دائام:مداخلة  ببيـان ً
ٌّبقـــوهلم بـــأن اهللا عـــز وجـــل فـــوق املخلوقـــات بـــأن اهللا عـــز وجـــل عـــيل أو لـــه 
ًصفة العلو, فـنحن موافقـون عـىل هـذا األمـر موافقـة كليـة, لكـن طبعـا نحـن 
ٍبنحكــــــي أن الــــــسلف كــــــان اهللا عــــــز وجــــــل فــــــوق املخلوقــــــات عــــــال عــــــىل 

 ...علو الرتبة ليس علو يف املخلوقات

 ألنه قضية احلس أخـي مـن اسمح يل... ال ليس علوا الرتبة فقط :الشيخ
 .هنا جاءكم اخلطأ احلس له عالقة بالكون

  . نعم:مداخلة

  .ن وليس باخلالق الكونَّوَ احلس له عالقة بالكون أي باملك:الشيخ

 ... صدقت هذا الكالم توحيد :مداخلة

 طيــب اعتبــارك انتبــه حلالــك, مــا أعطيتنــي اجلــواب عــن ســؤايل, :الــشيخ
ــ: أعيــده فــأقول امذا متيــزتم عــن علــامء الــسلف الــذين يؤمنــون بــأن اهللا عــز ب

مكــان; ألن اهللا كــان  يف وجــل عــىل العــرش اســتوى مــع اعتقــادهم أنــه لــيس
 قبل أن خيلق املكان, وهو اآلن كام كان قبل خلق املكان? 

  .نعم :مداخلة
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 طيــب بــامذا متيــزتم, ســيظهر اآلن ســيظهر اآلن, بعــد قليــل الفــرق :الــشيخ
لسلف وبني عقيدة اخللف, وأنتم عىل هذه العقيدة يعني الذي بني عقيدة ا

 .كل مكان يف ًا, نحن ما نقول اهللاأنتم فررتم منه آنف

 . كنت بدي أجاوب صح نعم:مداخلة

 نخــــشى أن − مــــا نقــــول وقعــــتم−  هــــذا الــــذي فــــررتم منــــه, نخــــشى :الــــشيخ
 .تكونوا وقعتم فيام هو رش مما منه فررتم اآلن

  .ش متيزنا عىل السلف إيل بيقولوا حكيت أنت بأي:مداخلة

  .صت كالمي إيل بأقول اآلنَّلَ لسه ما خ:الشيخ

  .ل كالميِّمَكُ اهللا أكرب أنا بأقوله اآلن أريد أن أ:الشيخ

  .تفضل :مداخلة

 .مكان صح يف  اآلن أظن وضح لك أننا نحن ال نقول أن اهللا:الشيخ

 .اء اهللا أحسنت هذا الذي نريد أن نتفق عليه إن ش:مداخلة

الــــسامء  يف  صــــح طيــــب لكــــن أنــــتم ال تقــــولن بــــام قــــال اهللا أن اهللا:الــــشيخ
  .خرهآوعىل العرش استوى وو إىل 

  ال نقول بذلك? :مداخلة

  . ما أظن:الشيخ

 .. نحنا نقول أن اهللا عز وجل:مداخلة
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مـا أظـن, قــف معـي, مــش : , ألنـه ملــا أقـول لــك مـا أظــن اسـمح يل:الـشيخ
كالمـك, بيكـون مـا تفامهنـا, أنـا  يف مك ومتيضتسمع كالمي معطل لكال

 منــــه هــــذه مأقــــول مــــا أظــــن أنكــــم تقولــــون هــــذا الكــــالم ألنــــه هــــايل اســــتقيت
  هم يقولون يقولون أن اهللا− الساقني لكم− الكلامت والذين هم سقوا هذا 

 .ًالسامء هي عقيدة املرشكني وأنت قلتها آنفايف 

أنـه كلمـة : اهللا هيـديكقلـت ) الـذي(ما أرسع ما نسيت مش أنت يا أخـي 
ًالــسامء لــيس جوابــا; ألنــه هــي عقيــدة املــرشكني, وقلــت  يف جــواب أن اهللا
هــل كــل عقيــدة يعتقــدها املــرشكون رضوري نحــن نخــالفهم, : لــك يــا أخــي

الــسامء نحــن نخــالفهم نكايــة  يف إن اهللا: ًال أيــضا إذا قــال املــرشكون: قلــت
 .فيهم

  . ال:مداخلة

ود, اهللا موجــود, نقــول إحنــا اهللا مــو موجــود,  قــد يقولــون اهللا موجــ:الــشيخ
 .ًنكاية فيهم فإذا نسيت ما قلت

أن اعتقــاد أن اهللا : املحمــل الــذي محلــت عليــه كالمــي خــاطئ; أنــا قلــت
الـسامء بمعنـى إثبـات املكـان هللا هـذا الكفـار أقـروه, والـسؤال  يف عز وجل

 املجرد عنه ال يفيد, بدنا ندقق نفهم شو املحمل عىل هذا? 

  . يا أخي بارك اهللا فيك:يخالش

  . هذا قصدي:مداخلة
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تم من﴿:  أنــت عــم بتحمــل اآليــة مــاال تتحمــل ملــا ربنــا بيقــول:الــشيخ ْأأمن ــ َ ْ ُ ــ ْ ِ َ َ 
ِالــــسامءيف  َ  أنــــت بفهمــــك عــــم بــــتفهم مــــن اآليــــة إثبــــات املكــــان, إثبــــات ﴾َّ

 .ًاملكان املخلوق بناء عىل ذلك تقول هي عقيدة املرشكني

 .كذلك ويف ناس فهموا :مداخلة

  .ل بالكِّوَ ط:الشيخ

يشء ونصري بيشء, يا أخي أنت عـم بتقـول بـارك اهللا فيـك انـه  يف نكون
َّ تثبــت املكــان هللا وهــو رص﴾الــسامء يف أأمنــتم مــن﴿هــذه اآليــة  هــذه  يف حً

ًاآلية متاما, ولو لعلها تكون فلتة لسان معليش اهللا عز وجل ال يثبت لنفسه 
ًمكانــا وال ينفــي عــن نفــسه مكانــا ً, أخــذت بالــك, ال يثبــت لنفــسه مكانــا وال ً

ًينفي عن نفسه مكانا, ولكن إن نفى فينفي شيئا ال يليـق بـه, كـام قلـت أنـت  ً
ًآنفا مستدال بقوله تعاىل  ٌليس كمثله يشء﴿ً ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ  يف  لكن هذا ال ينفي ما أثبته﴾َ

 يف ًالــسامء, وكــام قلــت لكــم آنفــا جــواب البيهقــي يقــول يف القــرآن مــن أنــه
امء فوق السامء, فلله صفة الفوقية وصفة االسـتعالء عـىل العـرش كـام الس

 يف الــسامء فإمــا أن يفهــم يف اهللا: يليــق بجاللــه وعظمتــه, فــإذا قــال املــسلم
 .السامء يعني السامء ظرف له هذا ضالل

  . ونحن معك عىل ذلك:مداخلة

 . كويس:الشيخ

  . نعم:مداخلة
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عــــــىل الــــــسامء, وأنــــــه فــــــوق الــــــسامء بمعنــــــى  يف وإمــــــا أن يفهــــــم :الــــــشيخ
ًمكانــا ال حــسا, قلــت لــك: املخلوقــات كلهــا, أنــت قلــت يــا أخــي بــارك اهللا : ً

اخلـــالق, فاخلـــالق  يف فيـــك احلـــس لـــه عالقـــة باملخلوقـــات, ونحـــن كالمنـــا
 .فوق الساموات كلها, فوق املخلوقات كلها, فوقية تليق به تبارك وتعاىل

  .نعم :مداخلة

 يف عــرف وســمعنا مــن بعــض مــشاخينا طيــب اآلن ســنقول نحــن ن:الــشيخ
أســـألكم − بعـــض كتــب لـــبعض الفــرق أن اهللا عـــز وجــل,  يف دمــشق وقرأنــاه

اهللا عز وجل ال يوصف بأنه فوق وال حتت, − اآلن شو رأيكم هبذا الكالم 
وال يمـني وال يـسار, وال أمـام وال خلـف, ال داخـل العـامل وال خارجـه, شــو 

 هذا الكالم?  يف رأيكم

هذا إذا كان حممول عنه عىل نفي املكان نقول هلم هذا  الكالم :مداخلة
صــح لــيس لــه مكــان, اهللا عــز وجــل فــوق فــنحن نحملــه عــىل حممــل الرتبــة 

 .والعلو املعنوي فإذا كان قصدهم نفي املكان فنحن معهم

  . أنت حدت عن اجلواب:الشيخ

  . إذا كان قصدهم نفي املكان:مداخلة

 .د حدت حدت سمعت مني كلمة القص:الشيخ

  كيف أنا أحكيت كلمت القصد? :مداخلة

 أنــا عــم بأقلــك حــدت, أنــا عــم باقلــك حــدت عــن اجلــواب وعــم :الــشيخ
 .َّبأسألك سمعت مني كلمة القصد وال ال
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 .ال :مداخلة

  كالمـي  يف ً طيب إذا ملاذا حرشت كلمت القصد وأنـا مـا حـرشت:الشيخ
  .هذه الكلمة

 بـدي أجـاوب جيـب أن  بدي أجـاوب كيـف بـدي أجـاوب أنـا ملـا:مداخلة
 .آيت بكلامت جديدة رشط يعني

 اهللا هيديك يا أخي كل سؤال إله جواب كـل سـؤال إلـه جـواب أنـا :الشيخ
 ..عم باقلك ماذا تقول فيمن يقول

  كالمك صحيح هذا :مداخلة

  .نعم :الشيخ

 .الكالم صحيح هذا :مداخلة

  .طيب :الشيخ

  .الكتاب تتمة يف  وورد:مداخلة

هــذا الكــالم : َّ اهللا هيــديك, يعنــي هــال لـو قلــت,مــة وغطاهـا بــس كل:الـشيخ
ل ِّوَـصحيح, وكان هذا الكالم غري صحيح عندنا, ما نسألك شو حجتك ط

 .ل بالك اهللا هيديكِّوَبالك ط

  .ك اخلريا اهللا جيز:مداخلة
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 اهللا هيــديك طــول بالــك أنــا عــم بأقلــك مــا بأســألك شــو الــدليل إذا :الــشيخ
صــحيح وكــان عنــدنا غــري صــحيح مــا بنــسألك عــن كــان هــذا الكــالم بتقــول 

  .الدليل

 . صح :مداخلة

  . إذا ً ليش أنت بدك تفرض وحتكي:الشيخ

  .ل األمر هذا الكالمِّصَفُ بدي أ:مداخلة

 . يا أخي فصل إذا احتجت للتفصيل:الشيخ

 . طيب مايش أنا بأقلك هذا الكالم صح:مداخلة

 . صح:الشيخ

 . نعم:مداخلة

 .ً إذا ال داخل الكون وال خارجه يعني اهللا:الشيخ

 . بال شك:مداخلة

نـــسألك اآلن, وائـــت مـــا عنـــدك, واحـــرش مـــا ... اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب,:الـــشيخ
شئت من األدلة, أليس هذا يساوي كالم املعطلة الذين يقولون ليس هناك 

 .املادة يشء إال

 . ال ال يساوهيا:مداخلة

 .ارج العامل املخلوق ليه ال داخل العامل املخلوق وال خ:الشيخ
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   ; ممتــاز أنــا أثبــت لــك أن الكــالم ال يــساوي كــالم املعطلــة لــيش:مداخلــة
 ...ألن املعطل

 يا أخي مو سؤايل يـساوي وال مـا يـساوي, اآلن شـوف هـذا الـذي :الشيخ
خــــرج عــــن الكــــالم الــــسابق مــــا تقــــول فــــيمن يقــــول اهللا ال داخــــل العــــامل وال 

 خارجه? 

 .صواب :مداخلة

  ًإذا أيــش الفــرق بــني هــذا الكــالم وبــني مــن يقــول ال يشء  طيــب فــ:الــشيخ
 .إال املادة

 فيه فرق الفرق هو كالتايل إن الفرق إنه املعطل ينفي وجـود اهللا :مداخلة
بــاملرة, أمــا ايل بيقــول أن اهللا عــز وجــل لــيس داخــل العــامل وال خارجــه فهــو 

 .مكان يف يثبت وجود اهللا ولكن ينزهه عن أن يكون

  .هيديك اهللا :الشيخ

 . ليس كمثله يشء واضح:مداخلة

  . ال مش واضح:الشيخ

  . أعيده:مداخلة

 ً خليك معي مواتفقنا آنفا أنه املكان يشء وجودي?:الشيخ

  .نعم :مداخلة

  . طيب أنت اآلن عم بتنفي وجود اهللا خارج املكان:الشيخ
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 .ال :مداخلة

  . اهللا هيديك:الشيخ

 ! ي خارج العامل مش مكان? خارج العامل مش مكان, يعن:مداخلة

  . ال مش مكان اهللا هيديك:الشيخ

  . طب شو خارج العامل:مداخلة

 . هذه مشكلتكم:الشيخ

 أنــا محلــت اإلجابــة محلــت اإلجابــة عــىل حممــل ممكــن يكــون :مداخلــة
االصــطالح  يف كــل هــدفنا واحــد ممكــن نتفــق, بــس جيــوز يكــون ال مــشاحة

أنــا قــصدي انــه بحاجــة إىل نفــي ...أنــا قــصدي أنــه هــذا الفــارق بــني املعطــل
املكــان فهــذا الــذي قــال هــذا الكــالم أنــه جــوة العــامل مكــان وأنــه بــرة العــامل 

 .مكان فقال اهللا ال جوة وال برة

  .نفسك) داخل( هذا يدل عىل وجود التناقض :الشيخ

  .كال :مداخلة

ً كال كال كال, الذي بيقول أن املكـان أمـر وجـودي الـذي قـال آنفـا :الشيخ
 ًا بأن املكان يشء وجودي ليس ذهنيا صح? معن

  . صح:مداخلة

 بــارك اهللا فيــك هاملكــان عنــد مجيــع العــاقلني اليمكــن أن نتــصور :الــشيخ
 .إال أنه يشء وجودي صح?
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  . نعم هذا كالم سليم:مداخلة

  طيب ما سوى املكان يشء ذهني يعني عدمي? :الشيخ

 . ذهني آه عدمي لسه ما استوعبتها:مداخلة

  . ستستوعبها إن شاء اهللا:الشيخ

 .فهمني هيه... كيف يعني, انا طالب علم :مداخلة

 مــشان هيــك أنــا اســتكثرت عليــه أنــا مــا باعتــد بكــالم النــاس يشء :الــشيخ
ــبيفلــق احلجــر, لــو أن اهللا عــز وجــل مت ع اإلنــسان بــيشء مــن األنــاة والــصرب َّ

خــي مــو والعلــم والــصرب عــىل النــاس وهــدايتهم وإرشــادهم إىل آخــره, يــا أ
متفقني نحن كان اهللا وال يشء معه, ال يشء معه عدم وال وجود, غـريه هـو 

 ?عدم وال وجود

  . عدم:مداخلة

  . طيب هذا العدم مكان:الشيخ

 . ال ألن املكان وجودي:مداخلة

 هه رجعت حليمة لعادهتا القديمة عم بأقلك أنا وأنت رجعنا إىل :الشيخ
  . يشء عدمياملكان, فاملكان يشء وجودي وما سواه

  . أو ذهني:مداخلة

  . نعم:الشيخ

  .نقطة تسمح يل يف :مداخلة
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  . بس ما تكون نقطة نقطتني:الشيخ

  . ال نقطة واحدة:مداخلة

  . طيب تفضل:الشيخ

  ّ نقطــة واحــدة إيل هــو أنــه نتفــق لــذلك ال يطلــق لفــظ مكــان عــىل :مداخلــة
عنـي ننطـق يشء وجود أهم يشء العدم ونـسكت مـا نقـول املكـان عـدمي ي

  .املكان بأنه عدمي

  . لكن شو الفائدة منه اهللا هيديك:الشيخ

اهللا موجود بال مكـان ... أنا توصلنا إىل نقطة ألنه بعضهم بيقلك:مداخلة
عــدمي, بنقلــه ال مــش صــحيح صــح أن اهللا عــز وجــل موجــود بــال مكــان فــام 

ة واهللا إحنــا بنــتعلم احلكمــ...يــصري تقــول املكــان عــدمي تــربط هــذه هبــاي 
 .ضالة املؤمن

ً إذا غري املكان ليس مكانا:الشيخ ً.  

  . صح:مداخلة

 طيـــب هـــل يـــصح بعـــد هـــذا التوضـــيح الـــذي وضـــح لـــك أن يقـــول :الـــشيخ
القائـــل املـــسلم وهـــو يـــؤمن بالكتـــاب والـــسنة إن اهللا عـــز وجـــل لـــيس داخـــل 

 العامل وال خارجه هل يصح هذا الكالم? 

 شوف يا أخي 

 . بدي أفكرر عم بأفك:مداخلة



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٨٤ 

  . عم بأقلك شوف يا أخي:الشيخ

 .تفضل :مداخلة

ي ال هــذه النقطــة ضــل فيهــا فــرق, فــرق كبــرية شــو مــش عــم بأقلــك احكــ
ملكــان الوجــودي وبــني املكــان العــدمي الــسبب, الــسبب أهنــم خلطــوا بــني ا

 ...ًوال نسميه مكانا خلطوا بني

  . استثناء ممتاز:الشيخ

فــرق وال بــأس أن أقــص ً هــذا اخللــط هــو الــذي أضــل كثــريا مــن ال:الــشيخ
 .هذه القصةعليكم 

يف موسم من مواسم احلج ويف أيام من أيام منى, كنا هناك واحلمد هللا 
أمــسية مباركــة, وبعــض احلجــاج ملتفــني جالــسني معنــا نــتكلم  يف جالــسني

فيام كان ربنا يرس لنا من الكالم العلمي, مر بنا شيخ أزهـري سـمع حـديث 
بحـث مـا وجيلـس إليـه  يف ا بيخـوضديني فجلس, ال شـك أن كـل عـامل ملـ

ًعــامل آخــر بــيفهم أن اجتاهــه مــثال ســلفي خلفــي حنفــي شــافعي ســني شــيعي 
 .إىل آخره

  . نعم:مداخلة

زعمـه هـو مـن طريقـة البحـث إنـه أنـا طريقتـي عـىل  يف  الرجل شـم:الشيخ
مــنهج الــسلف الــصالح, واســتلزم مــن ذلــك كــام هــو رأي كثــري مــن مجــاهري 

الكـالم أنـه أنـا رجـل  يف استلزم مـن هـذا األسـلوبطالب العلم واملشايخ 
 يف عقيـــــدهتم يف ِّوهـــــايب واضـــــح, والوهابيـــــة إيل هـــــم النجـــــديني متهمـــــون
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يف إىل آخره وهـذه بـال شـك هتمـة لـيس هلـا أصـل وهنـا حنابلـة  يف مذهبهم
 يف األصــــول أي العقيــــدة أو يف ومتمــــسكني بمــــذهب اإلمــــام أمحــــد ســــواء

 .الفروع

ـــري وبركـــه لكـــنكم جمقـــال الرجـــل انـــتم فـــيكم خـــ : مة مـــشبهة قلـــت لـــهِّسُ
ألنكم جتعلون اهللا عز وجل, بل تقولون أن اهللا عز وجل عىل : كيف? قال

يــا شــيخ هـذا مــو كالمنــا هـذا كــالم رب العــاملني, : العـرش اســتوى, قلــت لـه
صح لكن أقصد أنكم جتعلون اهللا بإيامنكم هبذه اآليـة عـىل ظاهرهـا : قال

الكتــاب  يف يــا أخــي نحــن نــؤمن بــام جــاء: لــهمكــان, قلــت  يف هنــا الــشاهد
والـسنة بــدون تـشبيه وال تعطيــل بـدون تــشبيه وال تعطيـل, واآلن نحــن نثبــت 

الـرمحن : مكـان حيـنام نقـول يف لك بلـسانك وعلمـك أننـا ال نقـول بـأن اهللا
  كيف?: عىل العرش استوى أو إليه يصعد الكلم الطيب, قال

املكـــــان هــــل هـــــو يشء : ه ســــألته الــــسؤال الـــــسابق ومــــا يلحقـــــه قلــــت لــــ
حــــسن هــــذا املوجــــود : ال وجــــودي, قلــــت لــــه: وجــــودي أم عــــدمي? قــــال

ال حمــدود, طيــب عــم : حمــدود وال مطلــق الكــون حمــدود وال مطلــق? قــال
ًحــسنا, اآلن فوقنــا : ًبنــسأل ســؤاال بيعطــي جــواب مــا فيــه خــالف فيــه, قلــت

م, والسابعة, نع: والثانية والثالثة, قال: أيش? قال سامء الدنيا األوىل قلت
  .العرش: فوق السابعة إيش يف? قال: نعم قلت: قال

أنـــا ظننـــت انتهينـــا مـــن املخلوقـــات, هيـــك ظننـــت لكـــن جـــاءين بـــالتعبري 
أيـش : , ملـاذا ملـاذا? قلـت لـه)بمفخوتـة(العريب بباقعة, وبالتعبري الـسوري 

فوق العرش? أنا أيـش ظننـت أيـش بيقـول? الـرمحن عـىل العـرش اسـتوى, 
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أيــــش : فــــوق العــــرش الكروبيــــون, قلــــت لــــه: شــــو قــــال يل...وإذ فاجــــأين 
 يف آية تـذكر أنـه يف هذول مالئكة, قلت: الكروبيون, أيش كروبيون? قال

 يف :قلــت لــه.ال: ًمالئكــة اســمهم كروبيــون أوال, وأهنــم فــوق العــرش? قــال
ًإذا مــن أيــن جئــت هبــذا : ال, قلــت: حــديث عــن الرســول عليــه الــسالم? قــال

مالئكة, وهؤالء املالئكة اسمهم  يف تقول فوق العرشوهذا أمر غيبي أن 
: علـــامء األزهـــر هيـــك لقنونـــا, قلـــت: كروبيـــون, مـــن أيـــن جئـــت هبـــذا? قـــال

سبحان اهللا, أنا أعلـم عـن علـامء األزهـر بـأهنم يقولـون أن العقيـدة ال تؤخـذ 
ًإال من حديث متواتر مش حديث صحيح وبس الزم يكون حديثا متواترا,  ً

هــــذه العقيــــدة مــــا فيــــه وال حــــديث صــــحيح غــــري متــــواتر كيــــف أنــــتم أخــــذتم 
هب أن فوق العرش مالئكة كروبيون; ألنه نحن بنقـول : قلت له! واحدة?

ًألخوانا دائام أسلوبنا كام رأيتم ايل ما بيجي معك جتي معه; ألنه اإلنسان 
 يف , طيب ها أنت تعتقـد أنـه فـوق العـرشاءبده يكون واسع باألخذ والعط

, وفــوق هاملالئكــة أيــش فيــه? قــال ال يشء قلــت ســبحان مالئكــة كروبيــون
ِّاهللا, أال يكفيـــــــك اآلن أن تـــــــشد بلـــــــسانك عـــــــىل نفـــــــسك أن الـــــــسلفيني ايل 

مكــان; ألنــه  يف اهللا فــوق العــرش مــا جعلــوه: بتــسموهم بالوهــابيني إذا قــالوا
باعرتافــــك أن املكــــان انتهــــى عنــــدنا بــــالعرش, وعنــــدك أنــــت بــــالكروبيون, 

ًفيــــه مكــــان? فــــإذا اهللا نحــــن الــــذين نــــؤمن بأنــــه فــــوق ففــــوق الكروبيــــون مــــا 
ًمكــان, إذا هبــذه املفــاهيم الــصحيحة  يف املخلوقــات كلهــا نعتقــد أنــه لــيس

التــــــي تتجــــــاوب مــــــع آيــــــات الــــــصفات وتنزيــــــه رب العــــــاملني عــــــن مــــــشاهبة 
 عــىل العــرش اســتواء يليــق بجاللــه ٍاحلــوادث نــؤمن بــان اهللا عــز وجــل مــستو

  .بكل هذه الصفات ليس يف مكانًوعظمته اهللا, إذا إيامننا 
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عىل هذا نعود اآلن للسؤال النبوي أين اهللا? أنتم لقنتم بـأن هـذه الروايـة 
ضعيفة وأهنا خمالفة للروايات الصحيحة, شوفوا يا أخواننا املسلمني هذا 

 يف مــن لقــنكم هــذا التلقــني ال يوجــد الــدنيا ســبق يف الكــالم ال يوجــد عــامل
 .الدنيا, اسمح يل

أنـــت تفهمهـــا اهللا يـــرىض عليـــك أنـــت مـــا : ل يـــا أخـــي, نقـــولبنقـــول نقـــو
تستطيع أنت تضع هذه الروايات ومتيز الراجح منها من املرجوح, بل وال 
الذي يقول بأنه رواية من ربك وتـشهد بـأن هـذه أرجـح مـن هـذه ال يـستطيع 

هذا املوضوع, لكن اآلن هذه النقطة بالذات تفتح  يف وال هو أهل للبحث
ًام جــدا, وأنــا ألفــت نظــركم إىل آيــةًلنـا ســؤاال مهــ القــرآن الكــريم وأرجــو  يف ً

أنــه مــا بتظنــوا أنــه هــذه واهللا ماهلــا عالقــة باملوضــوع, هلــا عالقــة كــل العالقــة 
ون﴿: ربنـــا يقـــول تم ال تعلم ل الـــذكر إن كن ألوا أه َفاس ْ ِّ ـــَ ُ ْ ـــ َْ َ ُْ َ َُ ـــ ْ ُ ِْ ِ ـــ ْ َ ـــفـــاآلن ق﴾ َ م رب ّسَ

وغري علامء, وأوجب عىل كل العاملني األمة اإلسالمية إىل قسمني علامء 
مــن الفــريقني مــا ال جيــب عــن األخــر, أوجــب عــىل اجلمهــور مــن النــاس أن 

تم ال ﴿يـــسألوا القلـــة مـــن النـــاس وهـــم العلـــامء,  ل الـــذكر إن كن ألوا أه َفاس ْ ـــ ُْ ـــ ْ ُ ْْ ِّ َِ ِ َ ـــُ ْ َ َ
ون َتعلم ـــ ُ َ ْ علـــم احلـــديث كثـــرية  يف اآلن أنـــتم بـــال شـــك أفقـــتم عـــىل كتـــب﴾ َ

صحيح البخاري, ومسلم, ابن : ًف بالصحاح, مثالًوكثرية جدا منها ما يعر
خزيمـــــــة, ابـــــــن حبـــــــان, احلـــــــاكم, إىل آخـــــــره, هـــــــؤالء عامـــــــة املـــــــسلمني ال 

ال بـــــد هلـــــم أن يعتمـــــدوا عليهـــــا  ًيـــــستطيعون أن يـــــرضبوا عنهـــــا صـــــفحا بـــــل
واالعــــتامد عليهــــا, يكــــون عــــىل أســــلوب مــــن أســــلوبني وعــــىل طريــــق مــــن 

ص, بالنسبة لعامـة النـاس هـذا طريقتني, الطريق األوىل رواه البخاري خال
حديث صحيح رواه مسلم هذا حديث صحيح وهذا لعامـة النـاس, للقـسم 
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هـذا الزمـان  يف الذي ليس من أهل العلم, القسم الثاين وهم األقـل خاصـة
لفظــــة مــــن  يف قــــد يأخــــذ عــــن البخــــاري أو عــــن اإلمــــام مــــسلم خطــــأ ســــواء
مـــام البخـــاري ًاحلـــديث صـــحيح أو احلـــديث كلـــه قـــد يـــراه ضـــعيفا وعنـــد اإل

ومــسلم صـــحيح, لكــن هـــل هــذا لعامـــة النــاس أو خاصـــة النــاس وهـــم أهـــل 
 يف عامـــــة النـــــاس وال يف العلـــــم جيـــــد, اآلن أنـــــتم اآلن حتـــــرشون أنفـــــسكم

 خاصة الناس? 

 عامة الناس يف :مداخلة

 يف ً بارك اهللا فيك, إذا رأيت حديثا كحديث اجلارية أين اهللا قالت:الشيخ
 أنت رسول اهللا قال أعتقهـا فإهنـا مؤمنـة رأيـت مثـل السامء قال من أنا قالت

صـحيح مـسلم, ثـم رأيـت العلـامء املتقـدمني واملتـأخرين  يف هذا احلديث
تـصحيح هـذا  يف ًيرصحون بتصحيح هذا احلـديث, وبعـضهم يتـابع مـسلام

  .احلديث
 يف مــــسلم أخــــرج هــــذا احلــــديث: أرضب لــــك يعنــــي مثــــالني اثنــــني فقــــط

 اإلمـام البيهقـي يقـول هـذا احلـديث إسـناده ًصحيحه فإذا هو عنده صـحيح,
ْصحيح, واألمثلة كثـرية بـس قلـت لـك بـس مثـالني طيـب, من اآلن يـستطيع  َـ
أن يعلوا عىل مسلم وعىل البيهقـي ومـا بيـنهام مـن علـامء آخـرين أسـامئهم 

الكتــب املطولــة ومــن جــاء بعــدهم كاحلــافظ ابــن حجــر الــذي  يف موجــودة
ْيصحح هذا احلديث, من الذي بقى  تتصوروا أنتـو يـا معـرش املـسلمني مـن َ

أخطـأتم, : ئ هؤالء, ويقولِّطـَخـُالقسم الثاين من الذي يستطيع أنه يأيت وي
مـــن « وإنـــام فيـــه »أيـــن اهللا«هـــذا احلـــديث خطـــأ, لـــيس باحلـــديث الـــصحيح 
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أنفـسكم كيـف تعـاجلون  يف  أتشهدين إىل أخره, قولـوا اآلن الـشاهد»ربك
هـــذا احلـــديث : هـــذا العـــرص يقـــول يف مثـــل هـــذه القـــضية, زيـــد مـــن النـــاس
ال هــــذا حــــديث خطــــأ, ويقــــسم بــــاهللا أن : صــــحيح, وبكــــر مــــن النــــاس يقــــول

الرسول ما قال هذا الكالم, شـو رأيكـم بعـض العلـامء الـذين تتـابعوا وتـابع 
ًبعضهم بعضا عىل الترصيح بصحة هذا احلـديث هـؤالء عـىل خطـأ, وهـذا 

هذا العلم,  يف لعلم, وليد اليومهذا ا يف اإلنسان اآلن الذي هو وليد اليوم
يتطــاول عــىل هــؤالء اجلامهــري مــن العلــامء ممــن يــؤمن ممــن يــؤمن بعلمهــم 
ًوســـلوك ســـبيلهم وممـــن خيـــالفهم هـــو خيـــالفهم مجيعـــا, أيـــش رأيـــك هـــذا 

 املنهج سليم يكون? 

  . نشوف دعوى الرجل:مداخلة

عامة  ما تستطيع تفهم دعواه اهللا يرىض عليك ما تستطيع أنت من :الشيخ
الناس, ال تنسى حالـك, مـن عـرض نفـسه عـارض ربـه, مـا تـستطيع اآلن أنـا 
أقول لك هل تستطيع أن تدرس سند مـسلم ومالـك وأمحـد وأيب داود إىل 

موا بــــه, وأفــــراد مــــنهم َّأخــــره, الــــذين رووا هــــذا احلــــديث ومجــــاهريهم ســــل
حـــوا بـــصحته, هـــل تـــستطيع أنـــت أن تتنـــاول كـــل راوي مـــن هـــؤالء مـــن َّرص

 ل وتعرفهم بثقة وال بجرح تستطيع? وأنت نازالصحابة

نفـس األمـر  يف أنـت وقعـت بـس...,ً مـا أقـدر طبعـا عـىل مقـدريت:مداخلة
 .مسلم يف ًأنت ضعفت حديثا

هــذه حيــدة أنــا مــا ,  اهللا هيــديك هــذه حيــدة, اهللا هيــديك هــذه حيــدة:الــشيخ
 بــــه أنــــا باجبلــــك تتــــابع العلــــامء عــــىل ُّمــــسلم وتفــــردت يف ًأضــــعفت حــــديثا
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ـــحيحه, وأحتـــدى الـــذي يتـــص ف اآلن أن يأتينـــا برجـــل مـــن غـــري العـــرص ِّضعُ
احلارض ومن الـذين انحرفـوا عـن العقيـدة الـسلفية الـصحيحة التـي فهمناهـا 
ًلكم آنفا واحد من املتقدمني سواء من الذي ال يؤولون, أو الذين يؤولون 

 َّكالبيهقي, تعرف أن البيهقي يؤول بعض اآليات وال ال?

  . نعم:مداخلة

ح بأن هذا احلـديث إسـناده صـحيح فأنـت ِّرصُ طيب هذا املؤول ي:الشيخ
صحيح مسلم نعم,  يف ال تضلل نفسك تتورط معي أنه أنا ضعفت حديث

لكن أنـا مـا ضـعفت حيـث تتـابع العلـامء مـن يـوم صـحيح مـسلم إىل مـا قبـل 
ًاليــوم قبــل زمــن الفتنــة واالبــتالء بــاآلراء اجلديــدة, خيتلــف األمــر متامــا أنــا 
ًعنـــدي اســـتعداد أجبلـــك عـــرشة مـــن العلـــامء قـــديام وحـــديثا ومـــنهم اإلمـــام  ً

عقلك أنت وأنت  يف النووي وغريه أن هذا احلديث صحيح, كيف يدخل
عقلـك أن يكـون  يف الشاب املتجرد كام يبـدو يل عـن اهلـوى كيـف يـدخل

هــؤالء العلــامء كلهــم ومــنهم نــتعلم علــم احلــديث انــه يكونــوا هــؤالء كلهــم 
تــصحيح هــذا احلــديث ثــم يــأيت إنــسان يقــول هــذا احلــديث مــا  يف أخطــؤوا

نفسه; ألنـه يفهـم منـه أيـن اهللا, ويـن  يف قاله رسول اهللا ملا ألنه خالف هوى
ًنـا لـك آنفـا أن َيَني عىل خطأ فهو خطـأ فقـد بُمكانه? هذا الكالم خطأ, وما ب

 .مكان لكن اهللا عز وجل فوق املخلوقات كلها يف اهللا ليس

 األمر اختالف لفظي, بناء عـىل ذلـك مـن الكـالم هـذا بيكـون ً إذا:مداخلة
 ..االختالف لفظي ليش ألنه
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ً عفــوا عفــوا ال تبنــي قبــل أن نفهــم شــو بتقــصد بخــالف لفظــي ويف :الــشيخ ً
 .أي لفظ يف أي لفظ

 . خالف لفظي يعني معناه:مداخلة

د الدعوى ِّدَد الدعوى, حِّأي يشء عم بأقلك اهللا هيديك, حد يف :الشيخ
ْعدين بني ب ِّ َ. 

 .مضطرب أو مش مضطرب يعني من ناحيةاحلديث  يف :مداخلة

  . ال أنت حتى اآلن ما عم بتجاوب اهللا هيديك:الشيخ

  . أنا أرتب لك جواب:مداخلة

  كيف? :الشيخ

 . دعني أرتب لك جواب:مداخلة

 . يا أخي رتب لكن هو حاد عن السؤال:الشيخ

  . بدي أعيد أرتب جوايب:مداخلة

  . أيش هو السؤال ايل بدك جتاوب عنه:خالشي

 أي لفظ وقع هذا اخلالف?  يف  أنت سألتني:مداخلة

  . ال:الشيخ

 . أنت حكيت:مداخلة



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ٩٢ 

 ال ال لـــسه بيحكـــي أنـــا باقلـــك ال ال مـــو هـــذا الـــسؤال الـــسؤال هـــو :الـــشيخ
عقولكم أن العلامء علامء احلديث الذي يؤولون والذين  يف كيف يستقيم

 . عىل صحة هذا احلديثيؤولون اتفقواال 

  . واهللا ممكن نحكي:مداخلة

  . كيف:الشيخ

  . يعني أنت يا شيخ نارص ضعفت أحاديث ما سبقك هبا أحد:مداخلة

 اشويه أنت يا أستاذ لك حق انك ترجع تقول تعيد  بس اسمح يل:الشيخ
كــالم أنــا رديــت عليــه, إذا كنــت أنــت عنــدك رد عــىل كالمــي رد عليــه, مــش 

صـحيح  يف ًفت حديثا أو أكثر من حـديثَّا قلت لك أنا ضعتعيد كالمك أن
ًمـــسلم معتمـــدا عـــىل مـــن ســـبقني, اســـمع اســـمع, أمـــا هـــذا احلـــديث الـــذي 
ــــوم فهــــو خيــــالف كــــل الــــذين رووا احلــــديث والــــذين رصحــــوا  بيــــضعفه الي
بتصحيحه سواء من املؤمنني باحلديث عىل ظـاهره بـدون تأويـل أو الـذين 

 يف ضــعف يشء يل ســلفُ أنــت أنــا ملــا بأيؤولــون, أنــت لــسه برتجــع بتقــول
ـــا خـــالف كـــل  ًذلـــك, أمـــا هـــو مـــا جـــاء ودرســـه دراســـة علميـــة حديثيـــة, وثاني

هذا احلديث سواء تكلموا عليه من حيث إسناده  يف العلامء الذين تكلموا
العقيــدة أو مــن حيــث داللتــه الفقهيــة  يف أو تكلمــوا عليــه مــن حيــث داللتــه

  .ة تعرف ذلك وال الاحلديث دالله فقهي يف تعرف, أنه

 ... :مداخلة

ً طيـــــب فـــــإذا هـــــؤالء العلـــــامء كلهـــــم تتـــــابعوا عـــــىل تـــــصحيح هـــــذا :الـــــشيخ
 احلديث كيف بتقول أنت ضعفت? 
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سـلفك يعنـي مـسلم ضـعفته مـني  يف  ممتـاز أسـتاذ طيـب احلـديث:مداخلة
 تورينا تعطينا يا شيخ?

  . اهللا هيديك هال خرجت عىل املوضوع:الشيخ

  .ان نثبت النقطة هذه ال بس عش:مداخلة

البحث أن عم أجبله الفرق بني هـذا  يف  لك يا أخي بس هذا خطأ:الشيخ
هــذه جمادلــه اســمها, أنــت انتهــى مــن هــذا املوضــوع ..وهــذا, وهــو بريجــع

لننتقـــل لغـــريه, وهلـــذا مـــا بينتهـــي معنـــا البحـــث ولـــو عـــشنا ســـنني طويلـــة, أنـــا 
اه, لكــن هــذا موضــوعنا يــث تريــد بابحثلــك إيــًأجيــب لــك حــديثا أقــول لــك أي حــد

 اآلن?
  . ال:مداخلة

فـرق بـني حـديث  يف ً طيب فإذا ملاذا هذا اخلروج بـارك اهللا فيـك,:الشيخ
ًأدلتـــي احلديثيـــة ايل مـــا خرجـــت عنهـــا كـــام يفعـــل مـــثال بعـــض ..أنـــا ضـــعفته  ُ ِّ

املعارصين اليوم, وال بد سمعتم بمـشكلة الغـزايل غـزايل العـرص احلـارض 
ة برأيـــه مــــا بيـــستعمل القواعــــد العلميـــة التــــي جيـــي يــــنقض األحاديـــث بعقلــــ

أيـــن اهللا? : وضـــعها العلـــامء, هكـــذا نحـــن بنقـــول بالنـــسبة حلـــديث اجلاريـــة
علـــامء املـــسلمني عـــىل اخـــتالف مـــذاهبهم ومـــشارهبم تتـــابعوا عـــىل : ًأوال

الذي يضعفه يضعفه برأيه بتومهه ألنه خالف : ًتصحيح هذا احلديث, ثانيا
: ًخمالفـات متعـددة, أوال يف ى, مـع أنـه هنـاهذا احلديث األحاديـث األخـر

أنــه هــذا احلــديث مل : ًأنــت طرقــت موضــوع االضــطراب وســأعود إليــه أوال
علم مـصطلح احلـديث أن  يف ينكره أحد من علامء املسلمني ومن املقرر
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احلــديث الــذي رواه الــشيخان أو أحــدمها وتلقتــه األمــة بــالقبول فهــو يقينــي 
علــم احلــديث, مــا تعرفــه مــا تعرفــه, مــا   يفالثبــوت تعــرف هــذا تعــرف هــذا

 أسالك مالذي تعرفه أسألك عن هذا? 

  . هذه ال:مداخلة

اجللــسة هــذه  يف مهــا فـيام بعــد مـشَّ طيــب اآلن هـذه أســمعها وتعل:الـشيخ
  .الصحيحني يف األحاديث التي

  . نعم:مداخلة

 كويس هي قسامن قسم األكرب تلقتها األمة بالقبول أسانيده آحـاد :الشيخ
 »إذا صعد اخلطيب املنرب فـال صـالة وال كـالم«: ًمثال أنا عم باقلك حديث

هذا قام عليه مذهب احلنفية وهو إسناده ضعيف احلديث, الذي نعرفه إذا 
دخـــل أحـــدكم املـــسجد يـــوم اجلمعـــة واخلطيـــب خيطـــب فليـــصيل ركعتـــني 
وليتجــوز فــيهام وآخــره إذا قلــت لــصاحبك يــوم اجلمعــة واخلطيــب خيطــب 

الـــصحيحني  يف , هـــذه أحاديـــث آحـــاد لكـــن موجـــودة»لغـــوتأنـــصت, فقـــد 
املـصطلح  يف واألمة تلقتها بالقبول شو معنى تقبلتها بالقبول هذا مرشوح

ًتلقتهــا بــالقبول كــال مــن الــذين يأخــذون هبــا أو ال يأخــذون هبــا هــذه حلجــة 
 كــل »ال صــالة ملــن مل يقــرأ بفاحتــة الكتــاب«: ًأخــرى عنــدهم مــثال حــديث

ا هبـــــذا احلـــــديث, لكـــــن األحنـــــاف ال يأخـــــذون بروايتـــــه املـــــسلمني اعرتفـــــو
ًيتأولونــــه تــــأويال حــــسب رأهيــــم, ولــــسنا أيــــضا هــــذا الــــصدد, لكــــن هــــذا  يف ً

احلديث مقطوع بأن الرسول قاله, ملاذا? ألن األمة كلها تلقته بالقبول, لو 
هــذا ضــعيف واســرتحنا منــه, : ِّكــان فيــه ضــعف كــان بيقــول ايل مــا بيأخــذ بــه
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ًحيحا, فــإذا هــذا احلــديث مقطــوع بثبوتــه هــذا مقــررلكــن ال; وجــدوه صــ  يف ً
 يف الـــــــصحيحني باعتبـــــــار أنـــــــه يف علـــــــم املـــــــصطلح, أن أي حـــــــديث جـــــــاء

 الصحيحني تلقـي بـالقبول مـن األمـة, فاألحاديـث التـي مل يـسبق أن انتقـدها
أحد من العلامء كالدارقطني وغريه هذه تفيد القطـع, أمـا التـي انتقـدت بـني 

ً تـــصحيحا وتـــضعيفا هـــذا احلـــديث ىحاديـــث األخـــربـــني كـــام هـــو شـــأن األ ً
حـديث اجلاريــة هــو مــن هــذا القبيــل تلقتــه األمــة بــالقبول مــن يــوم رســول اهللا 

 وجه هذا السؤال وأجابته هي بذلك اجلواب إىل هذا الزمان, ال أحد ص
من علامء املسلمني إال ويعرتف بتصحيح هذا احلـديث, مـنهم مـن يـرصح 

هقــي وابــن حجــر العــسقالين, ومــنهم مــن يعاملــه ًكــام قلــت لــك آنفــا عــن البي
ًمعاملة الصحيح; ألنه بيجي بيرشحه, الشافعية مثال يستدلون باحلديث أن 

ًالصالة جهال أو سهوا الصالة صـحيحة, هـذا معنـاه أهنـم  يف كالم املتكلم ً
ف هــــذا َّاســــتدلوا بحــــديث يعتقــــدون بــــصحته إىل آخــــره, فــــاآلن الــــذي ضــــع

ًب علــم احلــديث وإال كــان مــن الــسهل جــدا احلــديث مــا ضــعفه عــىل أســلو
رده هبــواه : ًالــرد عليــه; ألن كــل رجالــه ثقــات وحفــاظ ووو إىل آخــره, ثانيــا

ألنه توهم انه يعارض, انظر اآلن أنه ال معارضة أنت بتعـرف أنـه التعـارض 
 هو التدافع يعني واحد بيخالف الثاين? 

  . نعم:مداخلة

ىل حـــديث آخـــر هـــذا ال يـــسمى  أمـــا إذا جـــاء حـــديث فيـــه زيـــادة عـــ:الـــشيخ
  .ًتعارضا وإنام هو جتري قاعدة زيادة الثقة مقبولة وال مردودة

  . نعم:مداخلة
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ً اآلن أنــت آنفــا ذكــرت روايتــني عارضــت هبــام الروايــة الــصحيحة :الــشيخ
أنــا أســألك اآلن أي الــروايتني ...مــن ربــك? أتــشهدين: روايــة مــسلم, وهــي

أتــشهدين أن ال : ك? وال قــال هلــامــن ربــ: الــصحيحة? هــل قــال الرســول هلــا
تعـــــارض بـــــني  يف إلـــــه إال اهللا وأنـــــى رســـــول اهللا? هنـــــا عـــــىل حـــــسب رأيـــــك

 الروايتني? 

  . بني من ربك:مداخلة

  . أي نعم:الشيخ

  . هون ما فيش تعارض:مداخلة

  .هاه :الشيخ

  . ما فيه تعارض:مداخلة

  . ليش:الشيخ

  .نهم يمكن اجلمع بينهام أو ترجيح واحدة م:مداخلة

 ال, ملــا بتقــول تــرجيح معناهــا أنــه صــار تعــارض اهللا هيــديك, ملــا :الــشيخ
بتقــــول تــــرجيح معناهــــا أنــــه صــــار تعــــارض, اآلن شــــو أنــــت أو شــــو شــــيخك 

 إن قلـت مـا فيـه تعـارض, نحـن املوضوع شو هو جوابـه جوابنـا يف توجيهه
ِّ فيــه تعــارض بــني الــروايتني وروايـة مــسلم ايل هــي أصــح مــن هــاتني نقـول مــا

لروايتني, يكفيكم يا مجاعة يـا القـسم الثـاين مـن األمـة املـسلمة, يكفـيكم ا
أحــد  يف مــا جــاءوا...أن تعرفــوا أنــه هــذول احلــديثني مــن ربــك? أتــشهدين
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الــصحيحني املــشهورين, مــا بيكفــيكم تعرفــوا أن هــذول مــن حيــث الــصحة 
 مرجوحة, والراجح هي رواية اإلمام مسلم يكفيكم هذا?

  . نحنا حابني:مداخلة

  . نعم:الشيخ

  . ياريت تزيدنا حتى نستفيد:مداخلة

  .هذا الصدد وبيقولوا ال تويص حريص يف ناأ بارك اهللا فيك :الشيخ
رواية مسلم, وروايـة ابـن حبـان أي نعـم, : عندنا ثالث روايات يف  اآلن

وروايـــة علـــامء آخـــرين لعلـــه أمحـــد والبيهقـــي وو إىل أخـــره, هـــذه الـــثالث 
ً مــا فيهــا تعــارض أبــدا, يمكــن يكــون الرســول عليــه روايــات بــارك اهللا فيــك

 يف الـــسالم ســـأل مـــن ربـــك? نحـــن اآلن بـــال تـــشبيه نحـــن اآلن أول مـــا نبـــدأ
توجيه املسلم إىل العقيدة الصحيحة نقول له هذا اهللا الذي تعبده, هذا اهللا 

آن واحـــد; ألن الـــشخص  يف ًالـــذي تعبـــده أيـــن هـــو? إذا أنـــا ســـألت ســـؤالني
لم بيــــصيل ويــــصوم مثــــل حكــــايتي لكــــن أعــــرف أنــــه عنــــدما يعــــرف أنــــه مــــس

مجــاهري النــاس ضــايعني عــن عقيــدة الــسلف الــصالح وعــن جــواب اجلاريــة 
 اهللا موجـود: ًالتي شهد هلا الرسـول بـاإليامن, اسـمع اجلـواب كـام قلنـا آنفـا

ًكل الوجود, اتق اهللا, نحن أحيانا نحن البرش  يف كل مكان, اهللا موجوديف 
  ألننا لسنا مطهرين كاملالئكة ملا أمكننا أن نـدخلالذي نحاول أن نتطهر;

ًبعـــض األمـــاكن وهـــي املـــراحيض مـــثال, وأنـــت بتقـــول عـــن ربـــك الـــذي يف 
 يف املجــاري يف الــدهاليز يف املــراحيض يف كــل مكــان, يعنــي يف :تعبــده

  .البارات إىل آخره, حاشا هللا حاشا هللا, نعم بعلمه ما هذا موضع خالف
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ًاهللا الـذي تعبـده أيـن هــو? فـإذا يمكـن اجلمــع أن  الـشاهد فأنـا بـأقول هــذا 
اهللا, أتـشهدين أنـه ال إلـه إال : مـن ربـك? قالـت: الرسول عليه الـسالم سـأهلا

 :هـــو? شـــايف, مـــا فيـــه تعـــارض بـــني الـــروايتني; ألنـــه املـــرشكني قـــال تعـــاىل
ولن اهللاُ﴿ ق الـــــساموات واألرض ليق ن خل ألتهم م ئن س َّول َ َ َ ْ ُ ْ َُ َ ـــــ َ ْ ـــــ ـــــَ ُ َ ْ َ َّ ـــــ َ ْ ـــــ ََ َِ َِ َ ًفـــــإذا هـــــم  ﴾َ

ًيؤمنـــون بـــأن اخلـــالق هلـــذا املخلـــوق أو هلـــذه املخلوقـــات خالقـــا ولكـــنهم 
َإذا قيل هلم ال إله إال اهللاُ يستكربون﴿ َُ ْ ِْ ْ َ َـ ََّ َِ ِ َـِ ُـَ َ  إذا قيـل ال إلـه إال اهللا يـستكربون, ﴾ِ

اهللا, أتـشهدين أن ال إلـه إال : ًإذا هذه اجلارية بعد أن سأهلا من ربك? قالـت
ي أن يــؤمن اإلنــسان بــأن اهللا خــالق هــذا الكــون, وأنــا أقــول اهللا? ألنــه ال يكفــ

هــــذا, وأقــــول هــــذا أنــــه مــــن طامــــات العــــرص احلــــارض التثليــــث الــــذي زعــــم 
صـــاحبكم فـــأنكر توحيـــد األلوهيـــة وتوحيـــد الـــصفات وآمـــن فقـــط بتوحيـــد 
الربوبيــة, وتــأول اآليــات غــري تأويــل غــري علــامء التفــسري كلهــم, قــال الكفــار 

مــن خلــق الــسموات واألرض ليقولــون اهللا, : عــن ســؤالًملــا بيقولــوا جوابــا 
كــأهنم يقولــون يكــذبون ليقولــون خــالف عقيــدهتم, مــن شــان أيــش التآويــل 
هــذه? منــشان الوصــول إىل هــدف هــو واضــعه أمامــه هــو يريــد أن يزيــل كــل 

صــحيح مـسلم لعلكـم تعلمــون  يف العثـرات مـن أمامـه بزعمــه, ومـن الثابـت
 زمن أول البعثة النبوية كانت تطوف حول زمن اجلاهلية ويف يف أن املرأة

  :ًالكعبة وهي عارية فضال عن الرجال وتقول هذه الطائفة
   وما بدا منه فال أحله    اليوم يبدو بعضه أو كله

 لبيك اللهم لبيك, لبيك ال رشيـك −  وهنا الشاهد− تلبيتهم يف ويقولون
ًات متامـا, ًلك, إال رشيكا متلكه وما ملك, هذا رصيح احلديث يفرس اآلي
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ًأهنــــم كــــانوا يعتقــــدون حقيقــــة أنــــه خــــالف هالــــرشكاء كلهــــم هــــو اهللا بــــدليل 
انـــه مـــا فيـــه تعـــارض بـــني الـــثالث  متلكهـــم ومـــا ملـــك إذا داخلـــه, فالـــشاهد

أتــشهدين أنــه ال إلــه إال : مــن ربــك? صــحيح, ســؤال: ًروايــات أبــدا الــسؤال
عمليـــة اهللا? صـــحيح, وأيـــن اهللا? كـــامن صـــحيح مـــا فيـــه تـــضارب فنلجـــأ إىل 

 »رشح النخبـة«كتـاب  يف الرتجيح, هذا عنـدما يـضيق طريـق التجميـع مقـرر
إذا جــاء حــديثان مقبــوالن متعارضــان : للحــافظ ابــن حجــر العــسقالين, قــال

وفق قبل كل يشء بينهام بوجه من وجوه التوفيق, هذه الوجوه مـن الكثـرة 
جـه, إذا بحيث إنه احلافظ العراقي أوصلها عىل أكثر من مائة وجـه, مائـة و

مـــا أمكـــن هبـــذا الوجـــه الثـــاين الثالـــث الرابـــع الرابـــع اخلـــامس الـــسته عـــرش 
 ...العرشين تسعة وتسعني مائة وزيادة

املقــصود فهــو قــال املرحلــة األوىل التوفيــق بوجــه مــن الوجــوه التوفيــق; 
إذا مل : ًألنــه كتابــه مكثــف جــدا فاحلــافظ العراقــي أبلغهــا إىل مــا ذكرنــا, قــال

ًلرتجـــيح, الرتجـــيح مـــثال أن يعـــارض احلـــسن الـــصحيح يمكـــن نزلنـــا عـــىل ا
أن يعـــــارض الـــــصحيح اآلحـــــاد احلـــــديث , فقـــــدم الـــــصحيح عـــــىل احلـــــسن

هـــذا هـــو , أو أن يعـــارض هـــذا املتـــواتر, الـــصحيح املـــشهور أو املـــستفيض
فــإن مل يمكــن الرتجــيح أعتــرب الناســخ مــن املنــسوخ : قــال, ســبيل الرتجــيح

, اهللا أعلـم: ل األمـر إىل عاملـه وقلنـاقال إن مل يمكن هـذا أوكـ ,هذا املرتبه
األحاديـــــث التـــــي يبـــــدو هلـــــم فيهـــــا أيـــــش?  يف هكـــــذا أهـــــل العلـــــم يعملـــــون

مــش ألن هـــذا حــديث وإن رواه مــسلم ويـــصححه فــالن وفـــالن , التعــارض
هــــذه  يف فكــــر ويــــن التعــــارض التعــــارض هــــو التــــدافع وهــــذا كلــــه ال يوجــــد

اهللا وإن كــــان فيهــــا روايــــة وجــــدهتا ســــبحان  يف ًالروايــــات إطالقــــا وبخاصــــة
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أنا , ضعف مجعت بني السؤالني بني أين اهللا وبني أتشهدين أن ال إله إال اهللا
, سنده ضعف لكن موجـود يـستأنس هبـا كـام يقولـون يف ال أحتج هبذا ألن

فالشاهد يا أخي الثالثة الروايات صحيحة وال تدافع وال تنافر بينها وكلهـا 
  كــام بــدأنا احلــديث احلقيقــة ثــم معلــيش ثــم هــب,صثبــت عــن رســول اهللا 

هـــذه املـــسألة أنـــه أيـــن اهللا مـــو صـــحيح لكـــن واحـــد وجـــه الـــسؤال بتقـــول يف 
طيـب شـو جـواب هـذا , أخطأ بتقول أصاب هذا بحث ثاين وقـد انتهينـا منـه

ًمكـــان هـــذا أخـــي لـــيس تنزهيـــا; ألن التنزيـــه  يف اهللا موجـــود لـــيس: الـــسؤال
إن : قني يقولون ال يقـالولذلك بعض علامء املحق, ًيكون بناء عىل النص

ملــــــاذا? ألن لفظــــــة اجلهــــــة , جهــــــة يف وال يقــــــال إن اهللا, جهــــــة يف اهللا لــــــيس
ًبالــذات نفيــا أو إثباتــا مــا جــاءت ال ولــذلك نحــن , الــسنة يف الكتــاب وال يف ً

جهـة فوقيـة وإنـام كـام قـال  يف جهة فوقية وال نقول ليس يف ال نقول إن اهللا
الـرمحن عـىل ﴾ ىل العرش استوىالرمحن ع﴿السلف نروهيا كام جاءت 

 .السامء يصعد الكلم الطيب يف ,امءالس يف ,العرش استوى

 .. تفويض يعني :مداخلة

  . تقول تفويض ما سمعت اللفظة:الشيخ

  . تفويض يعني تفسريها كام جاءت:مداخلة

وهنـا بعـض املعـارصين اليـوم ممـن ,  التفـويض لـه معنيـان يـا أخـي:الشيخ
لــول ومــا عنــدهم مــن القــدرة العلميــة مــا حيملهــم يلجــأون إىل أنــصاف احل

عىل التوفيق بني النقل الصحيح والرأي الرجيح يقولون بالتفويض بمعنى 
, ًهـــذا لـــيس تفويـــضا, مـــا نفهـــم مـــاذا يعنـــي ربنـــا مـــن آيـــة كـــذا ومـــن آيـــة كـــذا
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 يف التفـــويض يطلـــق ويـــراد تفـــويض فهـــم املعنـــى ويطلـــق ويـــراد التفـــويض
  .تكييف املعنى

فنـؤمن بـأن اهللا سـميع , ليس كمثله يشء وهو السميع البصريًيعني مثال  
كـام قـال , ليس ال نفهم أيش معنى سميع وبصري نفهم إيش معناها, وبصري
لكـــن ال ,بعـــض كتبـــه أن صــفة الـــسمع والبـــرص غــري صـــفة العلـــم يف البيهقــي

ًفـــإذا , نقــول بتكييـــف هـــذه الـــصفة صـــفة البــرص وصـــفة الـــسمع عـــارف كيـــف
التفويض للمعنى وإال نعود إىل القول بأن اهللا عـز التفويض للكيف وليس 

يفهمــون بــام , حاشــا هللا, وجــل عــرف نفــسه إىل عبــاده بــام ال يفهمــون معنــاه
ولــو كلفهــم أن يفهمــوا الكيفيــة ملــا , وصــف بــه نفــسه لكــن دون أن يكلفهــم

ًاســـتطاعوا إىل ذلـــك ســـبيال ألعنـــتهم ولكلفهـــم مـــاال يطيـــق وال يكلـــف اهللا 
  .ًنفسا إال وسعها
الـصفات  يف الـذات نقـول يف الـصفات كـام نقـول يف نقول... باختصار

ًالذات اإلهلية إثباتا ونفيا هل ننفي ذات اهللا  يف اإلهلية كام نقول ً  
  . كال وحاشا:مداخلة

هـــــذا هـــــو اإلحلـــــاد والكفـــــر نثبتهـــــا حيـــــنام نثبـــــت ذات اهللا , حاشـــــا:الـــــشيخ
 .ال كذلك الصفات: ووجوده هل نكيف ذات اهللا? اجلواب

  . يعني الكيف ما نثبته:مداخلة

نثبــت مــا أثبــت وننفــي مــا , الــذات يف الــصفات مــا نقولــه يف  نقــول:الــشيخ
كلمــــة  يف هــــي عقيـــدة الــــسلف الـــصالح, وكفـــى اهللا املــــؤمنني القتـــال, نفـــى

والــذي بيحيــد عــن هــذه , الــذات يف الــصفات مــا نقولــه يف خمتــرصة نقــول
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كـان عليـه الـسلف الـصالح اجلملة معناها منحرف عن الكتاب والسنة ومـا 
  .رين عند العلامءَّوعلامء املسلمني املحرتمني واملوق

ـــــة  ـــــا انتهيـــــت ممـــــا عنـــــدي بخـــــصوص أيـــــن اهللا ســـــواء مـــــن الناحي  اآلن أن
: احلديثية أو من الناحية االعتقادية فأين اهللا أصح بكثري من روايات أخرى

, ًندا أصــــحمــــن ربــــك? أتــــشهدين أن ال إلــــه إال اهللا? ألن الروايــــة األوىل ســــ
لـو , وتداول العلامء هلذا التصحيح ما فيه نسبه بينهـا وبـني الروايـة األخـرى

? لن نجـد إال عـدد ..اية من ربك? وأتشهدينوأردنا أن نجمع من صحح ر
  .ام يقولونَقليل ربام ال يصل عدد كف واحدة ك

ًومن الناحية الفقهية باعتقادي أيضا فهمتم متاما أننا نحن نؤمن بام جاء  ً  
يف الكتــاب والــسنة مــن وصــف اهللا عــز وجــل بعلــوه عــىل خلقــه دون تــشبيه 

مكان; ألن املكان يشء وجودي كان  يف وأنه ليس, تعطيلو ودون تأويل
 يف وهـــو اآلن مـــن هـــذه احليثيـــة كـــام كـــان مـــن قبـــل لـــيس, اهللا وال مكـــان لـــه

 مكان اآلن شو بدك تقول هات لشوف?

  يــــك أن اهللا عــــز وجــــل منــــزه  يعنــــي بالنــــسبة ملــــسألة التفــــويض ه:مداخلــــة
 .عن الكيف
 .ة أليش بالنسب:الشيخ

 يعني الكيف منفي عنه?  مسألة التفويض يف :مداخلة

  ؤول ُوكل من ي, ف فهو جمسمِّكيُكل من ي, كيفية هون يف ً أبدا ما:الشيخ
كـام قـال , املـذهب الـسلفي قـائم بـدون تأويـل, اعطنـي بالـك, فهـو املعطـل
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واملعطــل , ًاملجــسم يعبــد صــنام:  القــيم اجلوزيــةًأحــد أئمتنــا حقــا وهــو ابــن
 .ضالل يف وكالمها, ًيعبد عدما

الـذهن مـا حتتـاج إىل إتعـاب هـذا  يف ًوأخريا كلمة بـارك اهللا فيـك تلـصق
ْقل: الذهن هو  .الذات يف الصفات ما تقول يف ُ

  . إن شاء اهللا:مداخلة

   الــــــذات ال يمكــــــن تكييفهــــــا وكــــــذلك الــــــصفات مثــــــل الــــــذات ال :الــــــشيخ
 .يمكن تكييفها

مـــسألة التأويـــل  يف ســـؤال حكيـــت أنـــه ال تأويـــل وال تعطيـــل يف :مداخلـــة
كالبخــــاري ..نحــــن نريــــد نفهــــم مــــو مفهــــوم التأويــــل ألنــــه ورد عــــن الــــسلف 

 .وأمحد

باجاوبـك أنـا عليهـا معلـيش معلـيش; نقـول لـك  قاعدة يا أخي يف :الشيخ
تـــأويالهتم حـــدود إطالعكـــم عـــىل تـــأويالهتم أو بعـــض  يف هـــؤالء العلـــامء

لـــــوا بعـــــض النـــــصوص ومل يؤولـــــوا َّوَأنـــــتم تؤمنـــــون أهنـــــم مؤولـــــه? ألهنـــــم أ
بعض  يف إنه, وهذا يثبت وهذا الذي نحن ندين اهللا به, النصوص األخرى

كــل مجلــه عربيــة هــو  يف لكــن هــل األصــل, التأويــل هــذا ال يمكــن إنكــاره
 التأويل?

 . احلقيقة األصل:مداخلة

 .ن طيب هذا الذي نقوله نح:الشيخ

 . يعني الذي خيالف ظاهر التنزيل هو املؤول:مداخلة
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 . هذا هو:الشيخ

 . ممتاز:مداخلة

لكـــن كــــل مـــسألة لـــو توســــع فيهـــا خــــرج عـــن حــــدودها ,  هـــذا هــــو:الـــشيخ
علـامء اللغــة اآلن ملــا يتخـاطبون بعــضهم مــع , الـرشعية والعقليــة واملنطقيــة

ل? عـىل بعض يتخاطبون عىل أساس التأويل وال عـىل أسـاس عـدم التأويـ
 أساس احلقيقة وال عىل أساس املجاز?

  . احلقيقة:مداخلة

, فكالم اهللا عز وجل كالم اهللا كلمنا هبذا األسلوب العريب,  طيب:الشيخ
ٍفام بيجوز نحن نجي نفتح باب التأويل فنضل ضالال بعيدا ً.  

   .ه فال بد منه بدون ضوابط أيو:مداخلة 
 يف  هـذه اآليـة﴾ flß@flìŽçflë@@@@@@žáŽnä×@bflß@flåžíc@žáØflÈ@﴿ً هذا هو, ولـذلك مـثال :الشيخ

هــذا تأويـل أنــتم ] يقولـون[, ولـة حيتجــون هبـذه اآليــةؤكثـري مـن املعطلــة امل
  .بتأولوا

  ًيــا مجاعــة أوال هكــذا جــاء عــن ترمجــان القــرآن وهــو عبــد اهللا ابــن عبــاس 
  .ريض اهللا عنه

ن ًثانيـــا اآليـــة أوهلـــا ســـياقها وســـباقها بتـــدل أن اهللا يتحـــدث عـــن صـــفة مـــ
ًاحلقيقــة لــيس تــأويال  يف ولــذلك كــان هــذا التأويــل, صــفاته أال وهــي العلــم

ِواسأل القرية التي كنا فيها والعري التي ﴿: قصة يوسف يف مثل قوله تعاىل ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ََّ ُ َ َْ ِْ َ
ا لصادقون ا فيها وإن َأقبلن ُ ِْ َِ َ ــ َ ــَ َ ــْ َّ ِ ــ َ الــذي ال يتبــادر : ً هــذا لــيس تــأويال; التأويــل هــو﴾َ
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, فيضطر اإلنـسان لـسبب مـن األسـباب إىل التأويـل, ول وهلةإىل الذهن أل
ًال يمكن لعريب سليقة أو متعلام أن يفهم منها خالف ما , اآلية هذه يف هنا ً

, جباهلا وحيطاهنا مو هذا ايل بيتبادر: اسأل القرية يعني, يبدو بادي الرأي
 هـــذا لـــيس "األهـــل"مـــضاف حمـــذوف هـــي : ًإذا بتقـــدير كـــام يقـــول العلـــامء

: والعكــس لــو قلــت, ًويال هــذا هــو املعنــى العــريب األصــيل فهــو احلقيقــةتــأ
  .اسأل اجلبال يكون هذا هو التأويل; ألن هذا هو األسلوب العريب

 حــاطط "والقمــر"إيــش معنــى , ًكــذلك مــثال يقــول العــريب رست والقمــر
هــذا لــيس , ًمــا يتبــادر هــذا املعنــى إطالقــا ال, إيــده بإيــده خمــارصه ومــايش

بعــض أشــياء يعنــي ممكــن أن يقــال أهنــا  يف لكــن, ىل ذلــك فقــسًتــأويال وعــ
َّلوا عىل الرأس والعني; ألهنم أعلم منا بدينا بقرآنا َّوَتأويل فإذا كان سلفنا أ َّ

ًبأحاديــث نبينــا لكــن هــذا لــيس هــو األصــل أبــدا مــن هنــا ضــل املعتزلــه حتــى 
 ? تعرفون هذه احلقيقة, وصل هبم األمر أن أنكروا صفة السمع والبرص

  . يقولون أن صفة السمع والبرص مرجع للعلم:مداخلة

  . العلم:الشيخ

  .هآ :مداخلة

إن اهللا عــز وجــل ال يعلــم :  وبعــضهم بــالغ حتــى أنكــر العلــم وقــال:الــشيخ
ًواحلقيقــة كــام يقــول أيــضا بعــض , احلــوادث قبــل وقوعهــا إال بعــد وقوعهــا

تــه النكتــة هــذه نكشــوف , علامئنــا أن الــذين أولــوا مــا أولــوا إال وقــد شــبهوا
 إيش معنى الكالم?, ًعظيمة جدا

  . ما فهمت:مداخلة
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ًشـــبهوا أوال فوجـــدوا التـــشبيه ,  أنـــا اقـــول مـــا أولـــوا إال وقـــد شـــبهوا:الـــشيخ
ولـذلك قـال , التعطيـل: ففروا منه إىل التأويل فوقعوا فـيام هـو أبطـل, باطل

, جــودًم يعبــد صــنام يعبــد صــنم يعنــي يشء موِّسجــذلــك العلــيم احلكــيم امل
ولـــذلك فهـــؤالء الـــذين يؤولـــون قبـــل كـــل يشء , ًلكـــن املعطـــل يعبـــد عـــدما

 .يشبهون

ً يعنــي مــثال بــاألمس القريــب جــاءين ســؤال مــن بعــض املــسلمني الــذي 
يسكن مع رجل شيعي فسألني بعـض : أملانيا أنه قال يف ابتلوا باالستيطان

 يه السالمثم سأل عن قوله عل, األسئلة يتعلق بعقيدة الشيعة ووو إىل آخره
 اإلشكال الذي يورد اآلن عىل »إنه ينزل كل ليلة إىل سامء الدنيا«: ربهيف 

رف إســـرتون إنـــه , هـــذا احلـــديث َشـــكال مـــادي حمـــض إنـــه اآلن بعـــد أن ع ِ ـــ ُ
ثلــث ليــل إذا  يف كــل حلظــة يف كــل حلظــة يف ًعلميــا أن األرض كرويــة وإنــه

يــل? يــا مجاعــة الثلــث األخــري مــن الل يف كــل ليلــة يف كيــف معنــى ينــزل اهللا
ًاتقـــوا اهللا أنـــتم عـــم بتستـــشكلوا هـــذه الـــصفة بنـــاء عـــىل الـــصفات املعهـــودة 

فعــــــم بتقيــــــسوا رب العــــــاملني عــــــىل , أي عــــــىل ضــــــعفكم البــــــرشي, فــــــيكم
عـــم بتـــشبه نـــزول رب العـــاملني , املخلوقـــات فكيـــف أنـــه بينـــزل كـــل حلظـــة

َـــهـــذه الغرفـــة تنـــزل لتحـــت خلت هـــذه  يف فأنـــت ملـــا بتكـــون, بنزولـــك أنـــت َ
من هنا جاء الضالل تشبيه شبه رب العـاملني هبـذا اإلنـسان العـاجز , غرفةال

ًإذا ال : لكــــن هــــل هــــذا يــــورطني أن أقــــول, فهــــذا باطــــل وأنــــا أول املبطلــــني
, وال أقــول تنــزل رمحتــه, ينــزل كــام يــشاء وكــام يليــق بــه: ال أنــا أقــول, نــزول

سـنن «  يفحينام يلجأون إىل حـديث, ًوهذه ضاللة حديثية وأيضا عقائدية
 لـــه إنـــه فينـــادي منـــاد احلاديـــث كلهـــا »عمـــل اليـــوم والليلـــة« يف  أو»النـــسائي
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حديث متواتر ثم متام , ينزل اهللا, ينزل اهللا: ذكر الفاعل وهو اهللا يف متواترة
ًاحلـــديث يبطـــل الروايـــة األخـــرى وهـــي حقيقـــة ليـــست شـــاذة فقـــط بـــل هـــي 

خــــرى منكــــرة ألنــــه فيهــــا ضــــعف مــــع هــــذا الــــضعف خمــــالف للروايــــات األ
الــصحيحني وغريهــا متــام احلــديث يبطــل هــذه الروايــة; ألنــه  يف املوجــودة

أال هــــل مــــن , أال مــــن ســــائل فأعطيــــه, ًأال مــــن داعــــا فاســــتجيب لــــه«: يقــــول
:  هـذا اهللا أم خلـق مـن خلـق اهللا? هـذا اهللا هـو الـذي يقـول»مستغفر فـأغفر لـه

 .»ًأال من داعا أال من مستغفر أال من سائل«

... 

  .ك مجيل كالم:مداخلة

َّ طيـــب نحـــن بنقلـــك اآلن ايل أولـــه الـــسلف نحـــن نأولـــه لكـــن إذا :الـــشيخ
  .واحد من السلف أول واحد من السلف

 ...]مالك [:مداخلة

  فهمت كالمي?:الشيخ

  .أنا سمعت فهمت كالمك.. أنا عم أجاوبك:مداخلة

ال مـــا فهمـــت كالمـــي ال لـــو فهمـــت كالمـــي مـــا بتحكـــي مـــا بتقـــول  :الـــشيخ
  ..اح أسألك اآلخرون أولوامالك, أول ر

 ..أنا :مداخلة

  .عم باسألك غريه غري مالك أول :الشيخ
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َغــريه أولــوا الــذي نقــل عــن مالــك أصــبح أول مثــل مالــك  يف واهللا:مداخلــة َّ
 .ايل نقل عن مالك

 ...اهللا هيديك:الشيخ

 ].طلب الشيخ اإلخوة أن يأتوا له بالتمهيد البن عبد الرب[

: »التمهيـد« يف  حديث طويـل يقـول»أعتقها« شوف هذا احلديث :الشيخ
حاجــة نعيــده عــىل مــسامعكم, بــس بيقــول أيــن اهللا?  يف حــديث اجلاريــة مــا

أعتقهـا فإهنـا مؤمنـة : رسول اهللا قال: من أنا? قالت: قال, السامء يف :قالت
 أنــا اختـرصت احلـديث الطويــل :?»التمهيـد«إيـش بيقــول صـاحب , فأعتقهـا

موضــعة مــن  يف ًديث مالــك أيــضا وســيايتمـن روايــة األوزاعــي وهــو مــن حـ
مكـــــــان ألشـــــــبه  يف وأمـــــــا احتجـــــــاجهم بأنـــــــه لـــــــو كـــــــان, كتابنـــــــا إن شـــــــاء اهللا

ٌاملخلوقــات ألنــه مــا أحاطــت بــه األمكنــة واحتوتــه خملــوق; فــيشء ال يلــزم 
وال معنى له; ألن اهللا عز وجل ليس كمثله يشء من خلقه وال يقاس بيشء 

بالنـــاس ال إلـــه إال هـــو كـــان قبـــل كـــل ال يـــدرك بقيـــاس وال يقـــاس , مـــن بريتـــه
يشء ثــم خلــق األمكنــة والــساموات واألرض ومــا بيــنهام وهــو البــاقي بعــد 
: كل يشء وخالق كل يشء ال رشيك له وقد قال املسلمون وكل ذي عقل

مكــان  يف ومــا لــيس, مكــان منــا يف مكــان منــا كــان يف إنــه ال يعقــل كــائن ال
 يف ضــح مــن الــدليل أنــه كــاناملعقــول وثبــت بالوا يف وقــد صــح, فهــو عــدم
فكيــــــــف يقــــــــاس عــــــــىل يشء مــــــــن , مكــــــــان ولــــــــيس بمعــــــــدوم يف األزل ال

سـمعت ينفـي , ًإىل آخر كالمه وقد سمعتم أخريا أنه ينفي املكـان..خلقه?
 املكان? 
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  .صح :مداخلة

  . اسمع التعليق:الشيخ

  تعليق مني?:مداخلة

 ُ كــدت أنــا أخطــئ معــك خاصــة وأقــول شــيخ شــيخكم, كــدت أن:الــشيخ
كـدت أن أقـول أنـه هـالتعليق الـذي سـوف , أخطأ فال تأخذ نصف الكالم آه

 تسمعونه اآلن هو لشيخ شيخكم لكن ما قلته واحلمد هللا 

.... 

  شو حتقيق مني? :الشيخ

 عبد اهللا بن صديق الغامري  ...:مداخلة

التخــريج وهــو حتــت رواه مــسلم  يف اســمع شــو بيقــول هــاملحقق :الــشيخ
اســــمع اآلن اهتــــام الــــروات , بــــو داوود والنــــسائيأ ووأبــــو داود رواه مــــسلم

الثقــات مــن مــسلم مــن مالــك مــن أمحــد مــن كــل األئمــة الــذين أرشنــا إلــيهم 
ألفاظــــه  يف ود والنــــسائي وقــــد تــــرصف الــــرواةارواه مــــسلم وأبــــو د, ًســــابقا

ألفاظــــه  يف طيــــب رواه مــــسلم وأبــــو داود والنــــسائي وقــــد تــــرصف الــــرواة..
  معنى روي? روي, أيش, فروي هبذا اللفظ

  . تضعيف:مداخلة

رواه مــــسلم وصـــــححه البيهقـــــي واحلــــافظ ابـــــن حجـــــر !  ضـــــعيف:الــــشيخ
العسقالين والنووي ووو إىل أشخاص كثريين ال جمال اآلن إلحصائها يا 

ألفاظـه فـروي هبـذا  يف وقد تـرصف الـرواة, واش يا واش عىل قولة الرتكي
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ن أن ال إلــه إال اهللا? أتــشهدي: وبلفــظ, اهللا ريب: هنــا وبلفــظ مــن ربــك? قالــت
ًتـــرى لـــو عـــاكس معـــاكس غـــريي كـــام ســـمعت آنفـــا وقـــال ملـــاذا ال نعكـــس : ٌ

فلامذا ال , أتشهدين ال إله إال اهللا, اهللا ريب: فنقول الذي قال من ربك? قال
الـدنيا  يف يقال تـرصف هـؤالء الـرواة وإنـام نـسبنا التـرصف إىل أصـح روايـة

: قالت, ون القاضية عىل األوهامهذه إن شاء اهللا ستك, حول قصة اجلارية
الـــسنن « يف نعـــم وقـــد اســـتوعب تلـــك األلفـــاظ بأســـانيدها احلـــافظ البيهقـــي

ً بحيث جيزم الواقف عليها أن اللفظ املذكور هنا مرويـا بـاملعنى »الكربى
شــــو رأيــــك اآلن هــــذا الكــــالم ايل عــــم بينــــسبه لــــسنن , حــــسب فهــــم الــــراوي

ما ظهر يل ما شاء اهللا متجـرد نت اآلن حسب أالبيهقي الكربى? شو بتفهم 
شــو بــتفهم اآلن مــن قولــه وقــد اســتوعب , عــن اهلــوى إن شــاء اهللا بقــدر كبــري

الــسنن الكــربى بحيــث جيــزم  يف ســانيدها احلــافظ البيهقــيأم األلفــاظ بكــتل
  .ن اللفظ املذكور هنا مروي باملعنى حسب فهم الراويأالواقف عليها 

الـسنن الكـربى ذكـر كـل  يف لبيهقـي أنـا افهـم مـن هـذا الكـالم أن ا:مداخلة
 .َّالروايات ورواها باألسانيد وبني إنه رواية اجلارية فيها ترصف

  حها قـــال حالروايــة التـــي عـــم بنـــص يف  شـــو رأيـــك إذا قـــال البيهقـــي:الــشيخ
  إسنادها صحيح?

  . ممكن حيدث هذا:مداخلة

هل ,  ال معليش ما أسالك خل بالك ما عم باسألك ممكن وال ال:الشيخ
 صح هناك أن يقال هذا الكالم? ي

 .. ممكن إذا :مداخلة
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  .انصف اتق اهللا اتق اهللا,  جترد هه وصفناك بالتجرد:الشيخ

  . اللهم اجعلنا من املتقني:مداخلة

 . جترد:الشيخ

  . يا ريت تعيد السؤال:مداخلة

 . كلفنا بارك اهللا فيك هذا حسن ولو:الشيخ

  . اهللا جيزيك اخلري:مداخلة

نــا أقــول بــارك اهللا فيــك بعــدما ســمعت هــذا الــنص هــل يتبــادر إىل  أ:الــشيخ
 ذهنك أن البيهقي يصحح رواية أين اهللا من هذا النص? 

 .ً ممكن يصححها إسنادا لكن بيحكي أن الرواة ترصفوا:مداخلة

و ال أ ال حتـــد ال حتـــد يـــا أخـــي اهللا هيـــديك أنـــا مـــا أســـألك يمكـــن :الـــشيخ
 بأسألك هل يفهم من هذا الكـالم يمكن حتى يكون جوابك ممكن أنا عم

  .إنه البيهقي بيقول أنه إسناد رواية أين اهللا? إسنادها صحيح

  . ممن يكون اإلسناد:مداخلة

 بريجع بيقول ممكن معليش معلـيش نحـن بنعطيـك أخـي نعطيـك :الشيخ
الـشام  يف وال جتاوب هيك كام يقولون عندنا, ر فيام تسمعِّكَفسحة أيام ف

يـا أخـي صـحيح , أنت عم بتجاوب جـواب غـري مطـروح, من فوق أساطيح
أنــت عــم بتجــاوب لكــن مــو عــن ســؤال مطــروح أنــا بــاقول يمكــن انــه يمكــن 
يـــصحح ويمكـــن مـــا يـــصحح لكـــن هـــل يتجـــاوب هـــذا الكـــالم الـــذي عـــزاه 

أيــن اهللا? ومعلــل لــبعض الروايــات : للبيهقــي وهــو مــصحح للروايــة األوىل
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عض الروايـات األخـرى بعلـة معلل لـب, اآلن أزيدك احلديث بيجر احلديث
 اإلرسال? 

 . يعني ممكن:مداخلة

ويؤيد , لة والباقي عندكَّامَاسمع اسمع الك, ممكن طيب,  املهم:الشيخ
 الثابــت عنــه بــالتواتر أنــه كــان خيتــرب صذلــك أن املعهــود مــن حــال النبــي 

, يت مها أساس اإلسـالم ودليلـهإسالم الشخص بسؤاله عن الشهادتني الال
بـال شـك تؤمنـون هبـذا الكـالم وهـو قـول ويؤيـد ذلـك أن املعهـود اآلن انتم 

أنـــه كـــان خيتـــرب إســـالم الـــشخص   الثابـــت عنـــه بـــالتواترصمـــن قـــول النبـــي 
 .بسؤاله عن الشهادتني

  . نعم:مداخلة

ًأوال أيــن هــذا الـــسؤال , ســـؤالني يف , ويــن هـــذا االختبــار املتــواتر:الــشيخ
ح غــــري املتــــواتر? فهمــــت املتــــواتر? ثــــم ننــــزل درجــــة أيــــن الــــسؤال الــــصحي

 لسؤال?ا

 إذن املطلوب مـن الـسيد عبـد اهللا أنـه يبـني أيـن هـذا مـروي? فهـل :مداخلة
 بلغ درجة التواتر?

 . شفت كيف جتاوب من فوق األساطيح:الشيخ

ً أنا من ناحيتي ال أعلم, أما فعال مطلوب ممن كتـب هـذا الكـالم :مداخلة
 ..أن يثبت لنا وين? وهل تواتر?

 . الكالم بيجركم جر إىل االنحراف عن السنة هذا:الشيخ
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 ..ال واهللا ونحن :مداخلة

ــانــا أقــول عــن من, اســمحيل يــا أخــي, اســمحيل,  اســمحيل:الــشيخ عــن , َ
ْفاسألوا أهل الــذكر إن [ال تنــسى , الفريـق الثــاين مــن املــسلمني اهللا هيـديك ِّ َِ ِ ْ َ ــُ ْ َ َ ــ ْ

َكنتم ال تعلمون ُ َْ ْ َ َُ ْ   أليس من قسم العلامء? هذا الشيخ عبد اهللا الصديق, ]ُ

  . نعم:مداخلة

 طيب والقسم الثاين إيل هم أنتم ملـا بتـشوفوا الكـالم هـذا مـا بـده :الشيخ
  .جيركم جر إىل ما بيقوله

  . صح:مداخلة

 . ليش عم بتقيل ليش عم بتكابروا ما بيجوز هذا يا أخي:الشيخ

  . اهللا جيزيك اخلري:مداخلة

َّوال﴿ ربنا عز وجل قال :الشيخ ا لنهدينهم سبلناَ َذين جاهدوا فين َّ َ ََـ َُ ُ َ ْـ َ ُـَ ْ ِ ِ ُِ يعنـي ﴾ َ
ملـــا أنـــتم بتجـــادلوا أنفـــسكم مـــا بتـــنقص عـــنكم أنـــه نحـــن مابـــدنا نمـــيش مـــع 

ال مـع احلـق حيـث مـا كـان فأنـا , أو نميش مع الشيخ أو مع األفريخ, الشيخ
ن عم بأقول هذا الرجل بيقول الثابت عنه بالتواتر أنـه كـان خيتـرب إسـالم اآل
ًهذا الكالم ماله أصل إطالقا هذا فقـط هيـك شـو بيـسموها هـي ..لشخص ا

لغــــة خطابيــــة مــــشان إيــــش? يقنــــع النــــاس إنــــه هــــذا , لغــــة أيــــش? خطابيــــة هــــه
ًاحلــديث الــصحيح الــذي هــو يفهمــه فهــام ســيئا ن يبطلــه بمثــل هــذه أيريــد , ً

نحــن لــيس ,  أنــه كــان خيتــربهصالــدعوى انــه ثبــت بــالتواتر عــن رســول اهللا 
أمـــا كـــان خيتـــرب ,  حـــديث اجلاريـــة اختربهـــا هبـــذه األســـئلة الثالثـــةعنـــدنا إال
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واسـمع , ملاذا? ألنه يريـد أن يؤيـد بدعتـه, الناس وبالتواتر ما قال أحد قبله
, اهللا أكرب اهللا أكـرب عـىل املعطلـة, السامء يف أما كون اهللا: اآلن متام الكالم

ا كـان يكـرر هـذا السامء فكانت عقيدة العرب أليس صاحبن يف أما كون اهللا
 السامء فكانت عقيدة العرب يف يت أما كون اهللاُمن هنا أ! الكالم من أول?

ًفكيــف تكــون دلــيال عــىل اإلســالم? عقيــدة , وكــانوا مــرشكني, اجلاهليــةيف 
تم من﴿اجلاهليــة هــي دليــل عــىل اإلســالم أم قــال اهللا  يف العــرب ْأم أمن ــ َ ْ ُْ ــ ْ ِ َ  يف َ
ِالسامء َ  .الذين عم بيقولوا هالكالم هذا, مش انتم مش أنتم وحيكم﴾ َّ

  أنت بينت لنا نقطة انه إذا قال الكافر كلمة ال يعني أهنا خطأ :مداخلة

 بــارك اهللا فيــك بــارك اهللا فيــك اليهــود والنــصارى يؤمنــوا بــأن هلــذا :الــشيخ
نحـن , ًالكون خالقـا لكـنهم مـرشكون فهـل ننكـر اخلـالق ألهنـم أرشكـوا? ال

و أدب اإلســالم أمــا اآلن هنــا بيقــول أمــا مــن نأخــذ احلــق حيــثام كــان هــذا هــ
اجلاهليـة وكـانوا مـرشكني  يف السامء فكانت عقيـدة العـرب يف إن اهللا: قال

ًفكيف تكون دليال عىل اإلسالم? هذه العقيدة التي دنـدن حوهلـا شـيخكم 
دفـع «لها عـىل تعليقاته ك يف دندن, أنتم أدرى, أو ليس شيخكم أنتم أدرى

وعـرفتم عقيـديت , أنـا جمـسماجلوزي ونسبني أنـا اآلن  البن »شبهه التشبيه
!  هـذا مـسلم هـذا?»صـحيحته« يف  قـال جمـسم»صـحيحته« يف قـال جمـسم

ـــــــــه تعـــــــــاىل ـــــــــاء خـــــــــالف قول ـــــــــتهم األبري ـــــــــذي ي ـــــــــسان ال ـــــــــة , اإلن ـــــــــف اآلي   كي
 ..ذكرونا هبا

 .﴾bĆ÷íŠfli@čéči@âžŠflí@ŞáŽq@bĆàžqg@žëc@òfl÷îčİfl@žkčØflí@åflßflë ﴿ :عيل حسن
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, ًنحن نحارب التجسيم كام نحارب التعطيل متاما,  أيوه اهللا أكرب:الشيخ
 يف  قــــال املجــــسم»صــــحيحته« يف قــــال املجــــسم: ومــــع ذلــــك فهــــو يقــــول

,  ثــم مل يكــف هــذا فــاعرفوا يــا إخوانــا لــو كــان رجــل عنــده علــم»صــحيحته«
تعـرف شـو معنـى حطـاب? , وأنا أشهد هللا أنـه ال علـم عنـده إنـام هـو حطـاب

كـام قـال اإلمـام الـشافعي ثـم يلقيـه , من هون ومن هونيعني مجع احلطب 
الرجل مجاع , وراء ظهرة وفيه األفعى وهي تلدغه وهو ال حيس واليشعر

حطاب متفرغ الظاهر بعفى التفرغ إىل أخره وين مستنده أنه أنا جمسم ابن 
تيمية جمسم ابن القـيم جمـسم ومهـا اللـذان رفعـا رايـة التوحيـد والـرد عـىل 

  .ًبهة واملعطلة معااجلنسني املش
ــــتكلم شــــو رأيــــك يتهمنــــي شــــيخك بالتجــــسيم بعــــد مــــا  أنــــت ايل بــــدك ت

لـذلك ارجـوك أرجـوك أن , عنزة ولو طـارت, ًسمعت طبعا ما راح جتاوب
ًأسـا عنـزة ولـو ًأرجـوك أن ختطئنـي أنـا أقـول رأسـا رأنا عم بأقلـك , ختطأين

 ولـذلك ً إىل هنا مفهوم كالمي? ال حييل جواباختطئنيطارت أرجوك أن 
 مفهوم كالمي? , هذا ال يبرشين

  . مفهوم مفهوم:مداخلة

  . شو هو كالمي:الشيخ

  وابــن تيميــة وابــن القــيم نــت أ أنــا بــدي الرجــل اهتمــك بالتجــسيم :مداخلــة
 .كالم مجيل

  . ال لسه ما كملت:الشيخ

  . آه:مداخلة
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 يف نيئن ختطأرجوك أ شفت اشلون? شفت اشلون? عم بأقلت :الشيخ
هــه رشق ..ك أن جوابــك ســيكون عــىل طريقــة عنــزة ولــو طــارت اهتــامي لــ

ق أن شــيخك لــه حــ: هــال أوجــه ســؤايل إلــك بعــد مــا ســمعت ..وغــرب بقــى
 يتهمني ويقول عني أنا جمسم?

َّ عىل الكالم ايل سمعناه واهللا كالمك مجيل ال ال ختطأ:مداخلة َ ُ ِّ. 

لــه مــا ًك اهللا خــريا خــالص اآلن أنــت احلمــد هللا ظنــي كــان حما جــز:الــشيخ
عىل ما سمعت وعىل مـا قـرأت هـل . ..اآلن السؤال تطور شويه...خطأين

ر ذلـك مـرة بعـد مـرة وكـرة بعـد ِّكرُن يقول األلباين جمسم ويأجيوز الشيخ 
 ?كرة

  . ممكن أحتمل عنه اإلجابة:مداخل آخر

  .معليش! ًك هو وجعلك حماميا عنه?َّ وكل:الشيخ

التفسري إنام هذا األمر  يف تجسيم بالنسبة للشيخ وقوله عنكم بال:مداخلة
مرجعه أنه أنتم وافقتم ابن تيميـة عـىل تـرصحيات بـنظن انـه اطلعـتم عليهـا; 

 .إن اهللا عز وجل جسم: ابن تيمية بيرصح باجلسمية

 .كذب! ًل لك دفاعا عن شيخ اإلسالم شو أقو:الشيخ

   كيف?:مداخلة

 . كذب عىل شيخ اإلسالم:الشيخ

    .الكتب يف ا بعيني هذه النقول شفته:مداخلة

  . كذب هذا من شيخك عىل شيخ اإلسالم:الشيخ
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  . يرصح باجلسمية»تأسيس التقديس« يف :مداخلة

الرجـــل ميـــت ,  كـــذب كـــذب كـــذب يـــا مجاعـــة اتقـــوا اهللا اتقـــوا اهللا:الـــشيخ
 ...الرجل ميت اتقوا اهللا

املسألة ايل كنـا باألصـل جـايني عـشاهنا ايل هـي ...ً عفوا شيخنا :مداخلة
وجـايبني معنـا منهـاج الـسنة  دم العامل بالنوع وأنه ابن تيمية يعتقدهاِسألة قم

 .وكذا فهذه حلد اآلن ما دخلنا فيها فيا ريت نمسك املسألة

  شو بدك تدخل فيها مشان أيش? :الشيخ

  . عندنا شبهه نحن:مداخلة

 ايش?  يف  عندكم شبه:الشيخ

 .بالنوعم العامل َدِِق بأنه ابن تيمية يقول ب:مداخلة

  أنت عارف شو يعني فيها? :الشيخ

 .آه :مداخلة

  أه شو يعني فيها? :الشيخ

 . يعني أنه العامل أفراده حادثة وإنام النوع قديم:مداخلة

  . شو يعني الكالم أنا ما فهمته منك:الشيخ

  . هذا كالم ابن تيمية مش كالمي:مداخلة

   مثـل املــسجلة, ال نـت اآلن عـم بتعمـل حكـوايتأ كـالم ابـن تيميـة :الـشيخ
 .أنا بدي تفهمني
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ابـــن تيميـــة يعتقـــد أنـــه يشء غـــري اهللا عـــز وجـــل ,  أنـــا بـــدي أفهمـــك:مداخلـــة
  .هذا ايل بيعتقده...ًسواء عينه نوعه: مهام كان, قديم

  قديم يعني غري خملوق?:الشيخ

, ابـن تيميـه كالمـه متنـاقض هنـا,  هـذا ممكـن جيـي عـىل حمملـني:مداخلة
لوق ويمكن يكـون خملـوق لكـن ال أول لـه وهـذا فقد يكون قديم مش خم
 .ًتناقض إن مل يكن كفرا

 كالمه شو واجبكم انتم معرش املسلمني? يف  إذا واحد تناقض:الشيخ

 . نحاول:مداخلة

 اســــمع اســــمع شــــو واجــــبكم أنــــتم معــــرش املــــسلمني ايل شــــفتوا :الــــشيخ
 كالمــني لعــامل مــن علــامء املــسلمني أحــد الكالمــني باطــل رشك كفــر ضــال

 .م الثاين إيامن شو واجبكم حينذاكوالكال

 نحـــاول النهـــي املـــوهم للكفــــر بنحـــاول نحملـــه عـــىل املحمــــل :مداخلـــة
 .احلسن

  هل شيخكم يفعل هكذا?:الشيخ

  .بس نحنا ما استطعنا نفعل هكذا:مداخلة

ف تنحـــرف  اســـمعني يـــا أخـــي أعطـــي جـــواب اهللا هيـــديك ال تنحـــر:الـــشيخ
 .ًبعدين هذا أمر خطري جدا

  .أسألني عني ما عيل من شيخي:ةمداخل
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  نت أفكـاره حتملهـا اهللا هيـديك أنـت شـو بيعرفـك بـالنوع أ يا أخي :الشيخ
 .وغري النوع
 .نناقش فكرة نحن:مداخلة

ً ال جتــــادل لــــو انــــك كنــــت جمــــادال فــــيام مــــىض ملــــا فهمــــت شــــيئا :الــــشيخ ً
هذا العرص لوال هذا الرجل مـا  يف أنا عم بأقلك أنت, أعطي بالك, كغريك

نـت تعـرف عــن ابـن تيميـة بيقــول بقـدم النـوع ومــا ادري ايـش هـذه الفلــسفة ك
 أنت تعلم أنه هذا رديته?

  . األوىل»الصحيحة« يف آه:مداخلة

, يــدة الطحاويــة وإىل آخــرةالــصحيحة والتعليــق عــىل العق,  طيــب:الــشيخ
إيـامن  فاآلن شو هيمكم من املوضوع ما دام بتعرتف انـت انـه هـو إلـه كـالم

 .وا انه كفر مع أنكم ما أنتم فامهانينهوكالم بتظن

, كــالم تنــاقض يف ,كــالم مـوهم يف ال نحــن بنحكـي, كــالم إيـامن:مداخلـة
عقل أي إنسان  يف بيحكي أنه خملوق لكن ال أول له يعني هذه ما تركبش

وبعدين يرجع حيكي النوع قديم واألفـراد حادثـة  ,كيف خملوق ال أول له
  . أنه متناقض:نظري يف ايعني الرجل أقل ما يقال فني أن

  متناقض شو معنى متناقض اهللا هيديك? :الشيخ

  .جييب كالم ثم جييب نقيضه:مداخلة

كتاب ومـن أقـوال ومـن فتـاوى  يف  طول بالك هذا الرجل ليس له:الشيخ
 !  هذهةإال هاملسأل
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  .يف غريها:مداخلة

  طيب غريها أقل وال أكثر? :الشيخ

  .أكثر :مداخلة

  .ألكثر شو بيشهد عليه أنه رجل كافر وال مسلم هذا ا:الشيخ

  .واهللا يمكن واحد بده حيكي مليون كلمة:مداخلة

  . ما بيجاوب ما بيجاوب ما بيجاوب:الشيخ

  . أنه مسلم:مداخلة

طيــب هــل , يــا أخــي خليــك عــىل اجلــاده اهللا هيــديك.. اهللا هيــديك :الــشيخ
اقضه? هل جيوز إلغـاء جيوز اهتام هذا املسلم بكلمة أنت تفهمها أهنا متن

 هل جيوز هذا? , أمر مشكوك به يف املقطوع به

ً طبعــا ال بــس عنــدنا ثبــت أنــه لــيس مــشكوك فيــه يعنــي ثابــت ميــة :مداخلــة
 .باملية

, مـشكوك فيـه يعنـي مانـك فـاهم,  أنت هال عم بتقول مشكوك فيه:الشيخ
هــــذا , فمــــن ناحيــــة خملــــوق ومــــن ناحيــــة ال أول لــــه, بتقــــول كــــالم متنــــاقض

ًلـــك ســـلفا أنـــا  أنـــا قلـــت, داللتـــه ومـــش ثبوتـــه يف ده مـــشكوك فيـــه يعنـــياقـــص
رديـــت هـــذا الكـــالم يكفـــي أنـــه كـــالم بيـــستغلوه خـــصومه يكفـــي أنـــه مـــا كـــان 

ًن يتكلم هذا الكـالم يكفـي وأوال وثانيـا أنـه الـسلف مـا دخلـوا هبـذه أينبغي  ً
 .املعركة هذه

 .هو دخل مع األسف:مداخلة
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هـو دخـل لكـن هـذا ال يفيـدكم أن ,  صـواب شو كأين باقله انه هذا:الشيخ
 هبـــا العـــدو قبـــل الــــصديقبوا العـــداء لـــه وتنكـــروا جهـــوده التــــي يـــشهد ِّنـــصُت

لــيش حــاطني دأبكـم دأب هالرجــل هـذا? ألنــه قــال , والبغـيض قبــل احلبيـب
كلمة أنتم ما عم بتقدروا تفهموا معناها? إذا كان الرجل بيقول بحوادث ال 

إذا كان الرجـل يقـول ,  عم بتقول مش مفهومأول هلا هذا معنى الكالم ايل
مـع ذلـك , بحوادث ال أول هلـا وهـذا عنـدي خطـأ ولعلـك تـذكر ذلـك طيـب

بيـــضيف عـــىل هـــذا قولـــه مـــا مـــن خملـــوق وإال وقبلـــه خملـــوق وأيـــن التهمـــة 
 .تبعه? اصرب حتى يلقى سالحه هو وأنت اشهر سالحك

  .ياريت تعيد السؤال علشان افهمه:مداخلة

  . نعم:الشيخ

  .ابن تيمية بيقول ما خملوق إال وقبله خملوق:مداخلة

  . نعم أنا اآلن بدي أتفلسف عليك أنت بصورة خاصة:الشيخ

 ..ً أنا فعال :مداخلة

  . أسمع أنا هال بدي اتفلسف عليك:الشيخ

  . نعم:مداخلة

 .. حتى تعرف املخاضة هي :الشيخ

  .أنا واهللا عجبتني املسألة يا ريت تفهمنا :مداخلة

  . ال حول وال قوة إال باهللا:الشيخ
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  . يعني مسألة مجيلة:مداخلة

 .. انتم حاملني السلم بالعرض وماشيني ومالكم :الشيخ

  . جايني نستفيد:مداخلة

 .. اسمع اسمع :الشيخ

  هل ثبتـت عـن ابـن , مَدِ بدنا نشوف مسألة القةمسأل يف  أحنا جينا:مداخلة
وقـات ال أول هلـا أم أنـه بـده يثبـت أن خمل يف تيمية ثبوت عىل أنه يثبت أنـه

, فنحن عندنا شبهة أنـه الرجـل كـافر وال مـش كـافر, هناك خملوقات مع اهللا
 .بدنا نتأكد, نحن ما نكفره

َـاتقوا اهللا هـذا علم مـن .. اهللا أكرب سبق اجلواب عن هذا يا مجاعة :الشيخ َ
ريـــة ق يف ح عـــائشَّأعـــالم املـــسلمني يـــا مجاعـــة, أنـــتم اآلن مثـــل رجـــل فـــال
هــي الــدنيا وإذا بــه  يف ًصــغرية صــغرية جــدا ال يعلــم أن هنــاك مــدن وعواصــم

ملا خرج من القرية شاف قرية أكرب مش كامن شوية يـا مجاعـة اسـمعوا اهللا 
أنــتم مــا قــرأتم كتــاب احلــافظ ابــن نــارص , هيــديكم الزم تعرفــوا حــالكم شــو

 شو اسمه يا أبو احلارث  الدين الدمشقي

ر عــىل مــن زعــم أن مــن ســمى عــىل ان ابــن تيميــه الــرد الــواف" :عــيل حــسن
  ."شيخ اإلسالم كافر

قريــة  يف قريــة صــغرية أطفــال صــغار يف  انــتم مثــل رجــاالت كبــار:الــشيخ
  .صغرية منتم شايفني

  . ممتاز:مداخلة
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 هذا الكتاب ألفه رجل مـن كبـار رجـال احلـديث ابـن نـارص الـدين :الشيخ
كبــار العلــامء انــتم بتقولــوا لــك فيــه عــرشات الفتــاوى مــن  الدمــشقي ومجــع

نحن معكم انه ايل بيعرف انه هذا الشخص كان كافر ما بيكفره بيكون هو 
 كافر صح? 

  . نعم:مداخلة

شــــو رأيكــــم هــــذول العلــــامء ايل بــــريدوا عــــىل الــــيل بيكفــــر شــــيخ :الــــشيخ
هــذول كفــار? أنــتم ملــا بتحكمــوا بــأن ابــن تيميــة كـــافر , اإلســالم ابــن تيميــة

الــدفاع عــن ابــن تيميــة  يف الكتــاب فــوا هــذاَّ الــذين ألمعناهــا ســحبتوها عــىل
فالـشاهد , ابن تيمية شيخ اإلسالم فهو كافر اهللا أكرب يف والرد عىل من قال

بـس أنـا , اآلن أنت هذا ايل عم بتقول ما وصلت له أنا انتهيت مع صاحبك
شاعر أنك أنت جسمك معنا وعقلك مش معنا أنا أجبت تلك الـساعة هـل 

جــود أنــا أجبــت تلــك الــساعة أن ابــن تيميــة مــاذا يقــول يقــول هــو الرجــل مو
أنـــا ال أعقلـــه وانـــتم مثـــل , بحـــوادث ال أول هلـــا أنـــا قلـــت هـــذا مـــش معقـــول

لكـن كـونكم مـا تعقلـون هـذا الـيشء لـيس , حكايتي ما تعقلون هـذا الـيشء
لفة ؤملاذا? ألنه عنا مائة دليل ودليل بل ألوف م, معنى انه هذا القائل كافر

زمانــه وبعــد  يف  الرجــل عــامل فاضــل وهــدى اهللا بــه كبــار املــسلمنيأنــه هــذا
كيف نحن هنجر هذه العالمات وهذه األدلة القاطعة عىل أنه رجـل , زمانه

ًأوال مــسلم وثانيــا عــامل وثالثــا أنــه مــن كبــار شــيوخ اإلســالم كيــف بتكفــروه  ً ً
 .بمسأله ما فهمتوها طيب سطحناها اليل ما فهمناها
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فرنــــاه, نحــــن عنــــدنا شــــبهة بــــدنا نردهــــا كنــــا نتمنــــى لــــو  احنــــا مــــا ك:مداخلــــة
 .الرجل

 .أن واحد ما ممكن يف  اسمع اسمع اثنني اثنني يتكلموا:الشيخ

 يف  معليش انـا جيتنـا كلهـا بكلمتـني يعنـي نحـن وجـدنا ابـن تيميـة:مداخلة
ــعــرصه وبعــده بقليــل كف يف علــامء عــرصه وبعــده بقليــل  يف ويف علــامء, روهَّ
علــامء  يف ِّلتــي كــان فيهــا أو ايل مــات فيهــا بفــرتة وجيــزةالعــصور ا يف يعنــي

 كتــب الــذين كفــروه بنقــول نقــرأفإحنــا طيــب ملــا , كفــره ويف نــاس رد علــيهم
 .كافر ونقرأ الذي ردوا عليه بنقول هذا من افضل الناس بعد الصحابة

 .طيب :الشيخ

 . نحنا هونا بدنا الضابط للمسأله هي نشوف:مداخلة

نــت بتكــون صــادق فــيام أل بالــك إن شــاء اهللا ِّوَــل طِّوَــطإن شــاء اهللا :الــشيخ
 .تقول

  . إن شاء اهللا:مداخلة

 .ل بالك خلصت كالمكِّوَ ط:الشيخ

 . يعني هذا تلخيص الكالم:مداخلة

  . خلصت كالمك:الشيخ

  . نعم:مداخلة
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 طيــب اآلن هــل مــن رشوط اإلســالم إنــه إنــك تعــرف انــه ابــن تيميــة :الــشيخ
  جعلوا شيخ االسالم احلق معهم?ق معهم وال الذينانه الذين كفروه احل

 . هل من أركان اإلسالم أنه ابن تيمية كافر وال مش كافر:مداخلة

  .. ال ال مو هيك كان السؤال شفت اشلون يعني:الشيخ
 .د عليك السؤال علشان أنت جتاوبني عم بأعي:الشيخ

  . إن شاء اهللا:مداخلة

  روا شيخ اإلسـالم َّفَرف أن الذين ك هل من أركان اإلسالم إنك تع:الشيخ
  احلــق معهــم أو أن الــذين قــالوا أن شــيخ اإلســالم احلــق معهــم هــل هــذا مــن 

  رشوط اإلسالم?
 . هو ليس من رشوط اإلسالم, ال مش من رشوط اإلسالم:مداخلة

  . بارك اهللا فيك:الشيخ

  . بس يل كالم:مداخلة

  هـــذا أســـلوب  شـــوف صـــاحبك أحـــسن منـــك ألنـــه بـــدأ يـــشعر بأنـــه :الـــشيخ
ملهـم لـيس مـن علمي خري الكالم ما قل ودل, أنـت بـدك تعمـل حمـارضة, ا

 .رشوط اإلسالم اتفقنا

  . نعم اتفقنا:مداخلة

  سؤال ثاين هل من فرائض اإلسالم? :الشيخ

 . وليست من فرائضهمداخلة
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ً إذا مـا هـو احلكـم, مـا هـو احلكـم عنـدك? ألننـا عـم ننـزل درجـات :الشيخ
الال خليـك معـي خليـك معـي اتفقنـا العـني نظـرة ..مسةونذكر األحكام اخل

 .العني مغرفة الكالم, خليك معي خليك معي شو حكمهالكالم العني 

 الرشع?  يف  حكمه هذا:مداخلة

 .  أيه:الشيخ

  . حكمه جائز إذا:مداخلة

 جــائز طيـب; هــل أنـت قــائم بمحاولـة الــتعلم بكـل أركــان اإلســالم :الـشيخ
اإلسالم,  اإلسالم وسنن اإلسالم ومستحبات وفرائض اإلسالم وواجبات

قـل ال حتيـد ال ! ومندوبات اإلسالم مـا بقـي عنـدك مـا تقـوم إال هبـذا جـائز?
ًحتيد, إذا إذا, خالصة وصلت الفكرة إذا الدين النصيحة ليس هـذا عـشك 

 .فادرجي

ّمــسأله واحــدة; هــل أثــق بكتبــه أقرأهــا وال ال أثــق هــي  يف  طيــب:مداخلــة
 ة التي بدي أفهمها?املسألة الوحيد

 . ال هذا سؤال آخر, كل يشء له جواب:الشيخ

 . هه:مداخلة

  اآلن شو سؤالك? :الشيخ

  . سؤايل هو كالتايل:مداخلة

  هذاك خلصنا منه?:الشيخ



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ١٢٧ 

 . هذاك خلصنا منه:مداخلة

 .ً مجيل جدا :الشيخ

 . اآلن بدي أجيب فكريت بصورة سؤال يعني:مداخلة

  . تفضل:الشيخ

ا أنـــا وقعـــت يل شـــبه إنـــه الرجـــل لـــه أقـــوال كفريـــة تـــؤدي إىل  هنـــ:مداخلـــة
 ّ هاملصنفات وال ال?فأنا هل أقرأ...الكفر, وكعامل له مصنفات

 ?أنت عم بتسألني.. اقرأها:الشيخ

 . هذا السؤال إيه:مداخلة

   ابن تيمية وابن القيم تكون الشيخ أنا عم باقلك إذا ما قرأت كتب :الشيخ
 .عىل ضالل

  .مليحكثري :مداخلة

 .أنت تسألني فهذا هو اجلواب.. بتكون عىل ضالل ما دام:الشيخ

 . عظيم:مداخلة

 ولكن أسـألك اآلن لـو مـسكت كتـاب مـن فتـاوى ابـن تيميـة اسـمه :الشيخ
 .شو بتقول عنهكتاب الفرائض وقرأته وما فهمته 

 .فيس إذا قرأته وما فهمته اآلن بالوم ن:مداخلة

 بنـسألك بـا تلـوم نفـسك بتلـوم املؤلـف  بتلوم نفسك لكن إحنـا مـا:الشيخ
 .الذي كتب الكتاب
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 .. أنا أنا:مداخلة

 .مع اهللا هيديك اس:الشيخ 

  . نعم نعم:مداخلة

م أنـت, خـري الكـالم مـا ـَّم صـاحبك باجلنـب تعلـِّعلُ اسمع مثل مـا ت:الشيخ
قـــل ودل هـــل تلـــوم املؤلـــف الـــذي كتـــب كتـــاب الفـــرائض ومـــا فهمـــت منـــه 

 ًا?شيئ

  . ال:مداخلة

ً هــه إذا أنــا أنــصحك نــصيحة نــصيحة ثانيــة النــصيحة األوىل إذا مــا :لــشيخا
قـــرأت كتـــب ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم اجلـــوزي بتكـــون ضـــال وقـــد تكـــون مـــع 
ًكونــك ضــاال مــضال لآلخــرين, النــصيحة الثانيــة أنــك إذا قــرأت كالمــا لــه مل  ً ً
ني ًتفهمه فدعه فدعـه لعاملـه; ألنـه أنـا ذكـرت آنفـا بمناسـبة حـديثني متعارضـ

ملــا نقلنــا عــن ابــن حجــر العــسقالين شــو قلنــا آخــر يشء قــال اعتبــار الناســخ 
واملنسوخ, فإذا مل يتبني لنا قال نكل العلم إىل عامله, هـذا مـني عـم بيقـول 

زمانه ابن حجر العـسقالين شـايف, أنـت لـسه شـيخ  يف هيك شيخ اإلسالم
ة مـــــا رصت بعـــــد إنـــــام انـــــت فـــــريخ اآلن فأنـــــت إذا قـــــرأت كـــــالم ابـــــن تيميـــــ

ومافهمتــه مــا تيجــي تتمــسك فيــه وتقــول فــالن قــال كــافر قــال فــالن مــسلم, 
ًاتركه يا أخي فيه مني يفهمه, لكن اقرأ كتبه فتاواه ما شاء اهللا ثالثني جملـدا 

 .ًوأكثر وإىل أخره فستفهم هناك علام مستقى من الكتاب والسنة نعم

 .. أنا قرأت:مداخلة
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  نعم?:الشيخ

  .قرأت املوافقة:مداخلة

  أهنو موافقة?:لشيخا

املوافقة ثلثينه أو أكثـر  يف قرأت..."..موافقة صحيح املنقول" :مداخلة
ًـمن ثلثينه بشكل مـن أول صـفحة إىل آخـره, فوجـدت كالما وكنـت قـاريء 

لـه  يف الردود ردود عىل ابـن تيميـة, الواحـد رصاحـة ألين قـراءت; وجـدت
ًكالما يعني يتبادر إىل الذهن إنه فعال بيقول أن  احلوادث ال أول هلا فبـدي ً

 .استوضح األمر

 !  هاي هي املسألة كلها?:الشيخ

  . هذه هي:مداخلة

, انتهينا منهـا اهللا هيـديك انتهينـا منهـا .. هذه انتهينا منها اهللا هيديك:الشيخ
 .ًانتهينا منها كالمه إن كان مفهوما هاتوا الذي فهمته

  أنا بأقلك شو الذي فهمت منه? :مداخلة

  . هات لشوف:الشيخ

 . فهمت منه إنه بيقول أن العامل قديم بالنوع يعني:مداخلة

  يعني?:الشيخ

  مــــا ال بدايــــة   العــــامل هــــذا كــــان فيــــه قبلــــه عــــامل, وهلــــم جــــرا إىل:مداخلــــة
 ..وهذا بيتعارض
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 . من وين بتقول هذا الكالم, أنا ايل قلته هذا الكالم:الشيخ

 .ّ هو أنا بأقول لك شو ايل فهمته:مداخلة

هـذا الكـالم إيل بيقولـه حـوادث ال أول هلــا :  هـذا انتهينـا منـه; قلنـا:لـشيخا
هــذا معناهــا مــا مــن خملــوق إال وقبلــه خملــوق, كــويس, هــذا القــول قلنــا إنــه 
ابن تيمية ملا بيقول بحوادث ال أول هلا حيكم بأنه كل خملوق أو مسبوق 

أن مــع اهللا بمخلــوق قبلــه, طيــب فهــو ال يقــول بالقــدم يعنــي مــع اهللا ال يقــول 
 ..خالق آخر وإنام يقول

 ..نام يقولإ نعم :مداخلة

ً طول طول بالك فإذا هو بيقول بكالم قلنا نحن أنفا :الشيخ ً.. 

 .كالم ايل أنت قلتهصح ال:مداخلة

 . اسمح يل:الشيخ

 .هذا ايل فهمته:مداخلة

 .ال حول وال قوة إال باهللا  ال حول وال قوة إال باهللا,:الشيخ

 . حتملنامعليش:مداخلة

 . صحيح يا ابني هو مصارع:الشيخ

 . مالكم:مداخلة
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مالكمــة اعطنــي بالــك  يف يــا أخــي لــسنا... مالكــم هــذا هــو الــسبب:الــشيخ
ْهذه املسألة علم ابن تيمية يقول بحوادث ال أول هلا, نحن قلنا أنـه هـذا ...ِ

 .رأي له ال نتمناه ونرده ألنه خيالف أول ما خلق اهللا القلم

 .ي ذكرتهو الذ هذا ه:مداخلة

لــــع عـــىل كــــالم ابــــن تيميــــة, ّطُ معلــــيش معلــــيش أنـــا عــــارف إنــــك م:الـــشيخ
قـرار هـل هـذا هـو ومطلع عىل كالم تلميذه البار به لكن ما عم بتقدر متيز ب

 الصحيح وال غريه?

 . أنا جيت علشان أميز:مداخلة

ك اهللا خــريا, املهــم كالمــه غــري معقــول وال هــو منقــول, ولكــن اجــز:الــشيخ
ًاء ذلـك? وراء ذلـك انـه قـال رأيـا خـالف فيـه مـا نعتقـده نحـن, فـنحن ماذا ور

اهللا يــــــرى يــــــوم القيامــــــة أم قولــــــك أن  يف املعتزلــــــة خــــــالفوك: نــــــسألك اآلن
 وافقوك?

 . ال خالفونا:مداخلة

  طيب هل هم كفار? :الشيخ

 ..املسألة هذه ال يكفرون; ألنه ألنه  يف :مداخلة

 . اهللا إن شاء اهللاإن شاء اسمع اهللا هيديك اسمع :الشيخ

 .. بده أجاوب بدون ما أعلل وليشالشيخ فهمت قصد :مداخلة

  . إذا كان هذا األسلوب خطأ أرجوا أن تبينه:الشيخ
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  . معليش إذا:مداخلة

   األســـلوب خطـــأ أرجـــوا أن  أنـــا عـــم باســـألك ســـؤال إذا كـــان هـــذا:الـــشيخ
 .تبني خطأي

 . ال مش خطأ:مداخلة

ب فهذا الكـالم قـول ابـن تيميـة بقـول حـوادث ًك اهللا خريا, طيا جز:الشيخ
ال أول هلـــا إذا فهمتـــه بأنـــه خطـــأ خمـــالف لعقيـــدتنا فأســـوء مـــا يقـــال فيـــه أنـــه 

ــفَكُكاملعتزلــة الــذين ال ت ًرهم مــع أنــك تفهــم خطــأ املعتزلــة جمــسدا خــالفوا ِّ َّ
آيـــات خـــالفوا أحاديـــث خـــالفوا الـــسلف الـــصالح, ابـــن تيميـــة انـــت إىل اآلن 

ــــكفُصد مـــن الكـــالم هـــذا, فـــشتان بـــني هـــذا الـــذي يمانـــت فـــاهم شـــو بيقـــ ره ِّ
ًشـــيخك, وبـــني أولئـــك الـــذين نتفـــق مجيعـــا عـــىل ختطئـــتهم, ومـــع ذلـــك ال 
نكفرهم فنخيل هناك ضوء بسيط من أن نخلص املسلمني من العلامء من 

 ... لسه بيدندن الشيخًأن نكفرهم, فإذا أنا اعطيك اجلواب وأنت بتقول 

 . مسألة بسيطة:مداخلة

 . اسمع املسألة البسيطة:يخالش

   الــشيخ حــسن قــرأت عليــه وال أنكــر ذلــك, ولكــن مــش رشط أن :مداخلــة
كــل يشء خطــأ أنــا أقــره عــىل ذلــك, بيجــوز الزملــة فتحــت لــه مــسائل أن ابــن 
ّتيمية كافر بيحكم من خالهلا, أنا ما تفتحتيل ذلك, وال ال مزبوط? بيجوز 

 ..عنده هذه املسألة

 ر ابن تيمية? ِّفَكُهال بيهمنا أنت, أنت تعىل كل حال نحن :الشيخ
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 . إىل اآلن لسه:مداخلة

ًأوال هبـــذه املناســـبة بـــدي ألفـــت !!...اآلن:  شـــوفوا الـــشيخ بيقـــول:الـــشيخ
نظــركم العلــم لــه أســلوبه إذا ابــن تيميــة عــم بيبحــث موضــوع وبيجيــب نقــول 

معقـــول يشء غـــري معقـــول, إىل  يف يش غـــري منقـــول, يف منقـــول يف كثـــرية,
فـــال جيـــوز أن تنـــسب إىل ابـــن تيميـــة كـــل هـــذه املنقـــوالت وكـــل هـــذه آخـــره 

املعقــــوالت, وإنــــام بتــــشوفه بعقيدتــــه لــــه كتــــب بينــــرش فيهــــا بــــرصاحة عــــن 
ــــاك ــــه, فــــإذا كــــان هن ــــتم مــــا عقلتمــــوه مــــا  يف عقيدت العقيــــدة ذاكــــر الــــيشء أن

فهمتمــوه, أو فهمتمــوه عــىل أنــه ضــالل أوكفــر أو ســموه مــا شــيئتم هنــا لكــم 
 . تقفون وتسألوناحلق إنكم إيش

أما مثل قصة البعوضة وما أدري إيش ومثـل اجللـوس عـىل العـرش إىل 
بعض الكتب التي تـذكر  يف آخره هذه روايات ال سنام هلا وال خطام تذكر

األحاديــث واآلثــار املرويــة عــن الــسلف بأســانيدها, فلــام اإلنــسان بيــدرس 
ن صــــحيح هــــذه اآلثــــار كاألحاديــــث بأســــانيدها بيعمــــل عمليــــة تــــصفية, هــــو

حــديث صــحيح أثــر صــحيح إىل آخــره, هــون حــديث ضــعيف أثــر ضــعيف 
إىل آخره, هذا القسم الثاين مـا بنعـرج عليـه ذكـره ابـن تيميـة وال ابـن القـيم, 

ُ ورد عليـــه إال صـــاحبَّدَمـــا أحـــد معـــصوم, مـــا منـــا مـــن احـــد إال ر َّ  هـــذا القـــرب ُ
 يف  تبحثوا, أما إذا هو يتبنى عقيدة ما واهللا هنا جيب عليكم انصحممد 

هذه العقيدة, مش نبحث فيام هو جائز فقط ال هو من أركان اإلسـالم, وال 
هــو مـــن فـــرائض اإلســـالم, وال هـــو وال وال إىل آخـــره, أمـــا هنـــا هنـــا بالـــذات 

  .ّجيب عليه أن يعرف انه هذا الكالم صحيح وال ال
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, ًفاآلن األثر الذي يذكر أن اهللا قاعد عىل عرشه أوال نسبة القول إىل اهللا
مثــل نــسبة اجلهــة إىل اهللا, واملكــان إىل اهللا, والــال مكــان إىل اهللا; ألنــه كــل 

أحاديـث  يف ًذلك أيش? مل يرد, حينئذ نرجع إىل الـوارد فقـط, مـا ورد أبـدا
 ألنه نحن – اعطني بالك − جيب أن نبني عقيدتنا عليها ولو أحاديث آحاد 

 وجـــل قاعـــد عـــىل الفلـــسفة هـــذه ال نـــؤمن هبـــا, ال يوجـــد حـــديث أن اهللا عـــز
ًالعرش جالس عىل العرش, إذا هذا األثر ليس له قيمة هذا لو ثبت وهو مل 
يثبــت, ثــم مــن متــام ضــالل هــذا األثــر إنــه بــاقي مــن العــرش ايل مــا ممكــن 
لعقل اإلنسان يستوعب إيش سعته ألنه أوسع من الكون كله شو بـاقي مـن 

 كـريس واسـع العرش قدر إيش? شـرب, سـبحان اهللا لوكـان هـذا العـرش مثـل
 كــريس واســع مــا بيــسع شخــصني بيــسع شــخص ونــص, −  بـال تــشبيه يعنــي− 

وقيــــل إن هــــذا العــــرش فيــــه فــــراغ مقــــدار شــــرب مــــشان جيلــــس مــــني? األمــــري 
امللك, بيكـون كـالم سـخيف, فـام بـالكم هـذا العـرش الـذي ال يعلـم سـعته 
إال اهللا الـــــذي قـــــال وســـــع كرســـــيه الـــــساموات واألرض, فـــــامذا نقـــــول عـــــن 

ء فـــوق مـــا يتخيلـــه اإلنـــسان كيـــف يقـــال إن بـــاقي هنـــاك مقـــدار العـــرش? يش
شــرب, لــيش هــذا املقــدار? مــشان جيلــس الرســول بجانــب رب العــاملني, مــا 
ًبيسعه هذا املكـان هـذ مـا بيـسعه, سـبحان اهللا ال نقـال وال عقـال هـذا الـيشء  ً

املقــصود إنــه إذا شــفتوا هيــك روايــة; مــا بتقولــوا هــي عقيــدة ابــن ...مقبــول
رهــا ابــن تيميــة وأنــا بأقلــك كــان األوىل أنــه يــذكرها ويعلــق عليهــا, تيميــة ذك

ًلكــن العــامل يــا أخــي الــذي يفــيض علــام مــا بيــستطيع أنــه كــل كلمــة بيحكيهــا 
ويرميها أنه بيقف عندها وبيعلق عليها, هذه طبيعة العلامء هيك, لكـن ملـا 

طية, ًالعقيدة احلموية, التدمرية مـثال إىل آخـره, الواسـ يف يؤلف لكبيجي 
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وبـــاقي فـــراغ  ًوبيجـــي بيـــتكلم مـــثال ال ســـمح اهللا أنـــه اهللا قاعـــد عـــىل العـــرش
مقدار شرب مشان يقعد عليه حممد عليه الصالة والسالم, واهللا هذه مشكلة 
املــشاكل وأنــا أول الكــافرين هبــا, أكيــد بــدكم تتــصوروا أنــه أكيــد مثــل هــذه 

 جيــــوز, هــــذه الــــضاللة إنــــه ابــــن تيميــــة بيتحملهــــا وتنــــسب إليه,هــــذا خطــــا ال
 .نصيحتي لكم لعلها واضحة

 بيقـول"بـدائع الفوائـد"شـبه إنـه ابـن القـيم  يف  واضحة طيـب بـس:مداخلة
 ..هي املسأله أنهيف 

  . ال تقل ال تقل ما قبلت النصيحة أنت اآلن:الشيخ

  . ال هذه شبهه:مداخلة

 ..سبق اجلواب عنه اهللا هيديك  أنت اآلن ما قبلت النصيحة,:الشيخ

  . بس بدي توضحيل عندي شبهه:مداخلة

 .. وهي?:الشيخ

 يعنــــي ابــــن القــــيم بيقــــول هــــاحلكي, بيقــــول يفــــرغ مــــن العــــرش :مداخلــــة
 .وهاحلكي

  . هو ما بيقول هو بينقل:الشيخ

 . بينقل:مداخلة

  . ينقل وال يقول:الشيخ

  , بينقل ومقر هبذا الكالم:مداخلة
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  .ً هل هل كل ما ينقل يكون مقررا:الشيخ

  .درى يا شيخ ال الأت نأ :مداخلة

 . هال شوف:الشيخ

  . الصح صح:مداخلة

: قــول لــكأ معــك بــصورة خاصــة, وئِــ اعطنــي بالــك, كــدت أخط:الــشيخ
ّبيقـول لكـن تراجعـت, بيقــول ابـن اجلـوزي ايل رافـع رايـة التعطيــل شـيخك 

 .بدفع شبه تشبيه مصحح حديث اجلارية

 . حلو:مداخلة

التعليــق تبعــه, أنــا أقطــع بــأن   يفمقدمــة يف  شــايف, وهــو شــو قايــل:الــشيخ
الرســول مــا قــال هــذا الكــالم, أعــوذ بــاهللا, بــس الروايــة هنيــك ابــن اجلــوزي 

مكــــان آخــــر بــــني رأيــــه أنــــه ينكــــر هــــذا  يف ذكرهــــا ومــــيش عنهــــا, ولكــــن هــــو
 وهـذا − ًاحلديث, إذا معنى هذا أي كتـاب لـيس كـل مـا يـذكره املؤلـف فيـه,

 .ه عقيدته مش معناه أن هذ− ًما سبق الكالم عنه آنفا

 . خالص فهمت الشبهة خالص:مداخلة

  .ً طيب جزاكم اهللا خريا:الشيخ

  .سؤال أخري يف :مداخلة

  . أخري هذه مو بشارة هذه مو بشارة:الشيخ

 . سؤال هو عتب أو إشكال أو يشء:مداخلة



óïáïm@æia@ãþfia@„ï’@æÈ@ËbÐ‡Üa@êïÐì@t†aí¨a@ÞÝm@óÜdà@ 
 ١٣٧ 

 .هآ :الشيخ

ً طيب يا سيدي ما دام أنه الكالم ايل ذكرته طيب جدا جدا, وأنا :مداخلة ً
نــاس كثــريين مــش يعنــي إين درســت عنــد الــشيخ حــسن أتــأثر فيــه أو بــأعرف 

يف نـــاس مـــا عمـــره ســـمع ..يف نـــاس وال عمـــره ســـمع بالـــشيخ حـــسن...كـــذا
بالشيخ حسن ومع ذلك يراك يعني لسه لسه الشيخ حسن بيجوز قلبه حين 

 لك فهمت كيف? 

  . ال ما فهمت عليه:الشيخ

  .أنا باقلك كيف:مداخلة

 .إنه بالرغم أنه قرأ عىل اخلساف لكن مع ذلك شيخنا يقول :عيل حسن

 ال ال لو سمحت هذا رجل من آل البيت احرتامه واجب معليش :مداخلة
 ...انسى كل اخلالفات 

  طيب بيقول? :الشيخ

بالرغم أنه قرأ عـىل ذاك الرجـل لكـن مـع أنـه قـرأ عليـه مـا :  بيقول:مداخلة
 قـرأوا عليـه وال شـافوه خـرين مـاآأنـاس  يف تأثر فيه أو يشء من هـذا مـع أنـه

 .رون إليكم أكثر من نظرة هذا إليكومع ذلك ينظ وال بيعرفوه

 . هذه كامن أخشى أن تكون ملغومة هذه:الشيخ

 . ال ال, يل فيه كالم وراء هذا:مداخلة

  . هات لشوف هاه:الشيخ
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 ينظــرون لــك أن عقيــدتك مــش ســليمة أو إنــك جمــسم إىل آخــره :مداخلــة 
 .  إنك نفيت ذلك أنتحتىيعني من الكالم, 

  . ما نفيته أنا ما نفيته:الشيخ

 .أنا باقول لك كالم واقع.. يا ريت يا سيدي لو تعملنا:مداخلة

يف فـرق بـني .. هذا ليس بواقع قولك بأين نفيت فهذا ليس بواقع,:الشيخ
  .كتبي يف نفيت وبني هذه عقيديت التي أدعوا الناس إليها ومسطرة

  . كالمك سليم:مداخلة

  . بس كالمك مو سليم:لشيخا

  .نا أعرتف صح عىل اللفظة هي, ممكنأ مايش :مداخلة

 . بس هي مو أول واحدة هذه:الشيخ

  . انتفت الفكرة من أذهاننا:مداخلة

  . ميل احلمد هللا:الشيخ

 . لكن:مداخلة

  . ما يش مايش:الشيخ

  يعني مش إحنا ناقلني هذه الفكرة هي من الشيخ حـسن أو غـريه:مداخلة
كتـــاب  يف ال أكيـــد مـــن الـــشيخ حـــسن وأعطنـــي بالـــك; مـــا دام بيجـــي يعلـــق

ًمطبـــوع, أوال املجـــسم املجـــسم, مالـــك يـــا أخـــي مالـــك حجـــر أنـــت بـــرش, 
نــت مالــك عــامل وال مــتعلم إال مــن طرفــه, فلــام بتــسمعه وأنــت واثــق بأنــه أو
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نــارص املجــسم املجــسم املجــسم فاملــك : رجــل عــامل إن شــاء اهللا, بيقــول
تأثر, ونحن نعذرك أنـت وغـريك, لكـن مـا تنفـي احلقيقـة أنـه حجر حتى ما ت

 .ش ممكن هذا الكالم, أنت متأثر بهأنا ما تأثرت به, م

 . متأثر بس ما فقد اإلنصاف إن شاء اهللا:مداخل آخر

 هه هذا ممكن, هذا ممكن شايف صاحبك أشلون يرقع كالمك, :الشيخ
ا هـذا بيقـول تـأليف كالم معتدل معقول ال يمكـن رده, كتـاب بيألفـه صـاحبن

بــدك ! هتــام هــذاشــو اال! شــو هالكــذب هــذا! األلبــاين شــو هــالتخرص هــذا
ريد تدافع عنـه حتـى مـا تلـصق التهمـة أنا ما أتدافع عنه تفضل تفضل, حتى 

  .لنفسك

ــــا جــــايني:مداخلــــة ــــدنا نأخــــذ فيهــــا بــــاب اإلنــــصاف  يف  إحن ــــا ب مــــسائل قلن
 ...واحلمد هللا إن شاء اهللا طعنا بفوائد

 احلمد هللا لوال حرصنا عىل أنه تنتفعوا ما سهرنا معكم إىل قرابـة :الشيخ
 .نصف الليل

 . اهللا جيزيك اخلري:مداخلة

 اهللا حيفظك, هذا مشان تعرفوا إنه نحن ما نريد السيطرة وما نريد :الشيخ
نفـــرض آراءنـــا وإال كنـــت بـــاقلكم كلمـــة وغطاهـــا, مـــا بأخـــذ واعطـــي خاصـــة 

ب وبتضيع علينا الوقت وإىل آخره, نت رجل جتادل وبترشق وتغرأمعك 
ًمــع ذلــك مــع ذلــك معلــيش أنــا يكفينــي إنــه إن شــاء اهللا قريبــا إنــه هالتــاج هــذا 

وباإلضافة إىل هذا أنصحك ...بيطيح من راسك وتلبس ما يلبسه إخوانك
 يعنــي مــا بتــصري أنــت مثــل حكــايتهمنــصيحة ثانيــة انــصح إخوانــك فيهــا, إنــه 
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 هـــــم كـــــامن يقتـــــدوا فيـــــك ويـــــسرتوا يطـــــيح التـــــاج وتـــــضل حـــــارس الـــــرأس ال
  .رؤوسهم ألنه هيك األدب اإلسالمي

فكـري طيـب يـا  يف ّ إن شـاء اهللا يعنـي يـا سـيدي النقطـة ايل دارت:مداخلـة
 .ريت تعمل أنت كتاب عقيدة علشان تكون عقيدتك واضحة للناس

 .الكتب يف  هي مفرقة:مداخل آخر

يمكـن صـعب يـشرتي ً حقيقة ممكن إنسان مـا عنـده ألن الكتـب :مداخلة 
 .واحد  ياريت تعملك كتاب عقيدة يعني يعني,كتبك بيشوف كل موضع

نـــاس غــريك مــن عـــرشات الــسنني بيقولــوا ياريـــت  يف رأيــك  وشــو:الــشيخ
نـت طبقـت علـم احلـديث أمـصطلح احلـديث باعتبـارك  يف بتضع لنـا كتـاب

ًعمليا بينام ايل عم بيألفوا اليوم نظريا ًّ. 

  . نعم:مداخلة

 .كو رأي ش:الشيخ

  . واهللا إهلم حق بيطلبوا:مداخلة

 .آخرين نتجاوب معك وال معهم وناس :الشيخ

  .العقيدة يف أمور مهمة يف :مداخلة

 نحــن بــرش يــا أخــي طاقاتنــا حمــدودة ورصنــا كــام تــرون عــىل حافــة :الــشيخ
 .القرب

 . بعد طول عمر إن شاء اهللا:مداخلة
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  .ّ ايل نستطيع نفعله إن شاء اهللا:الشيخ

  .ّ ايل بينفع بيظل نفعه:خلةمدا

هـذا الــسبيل,  يف هـذا الـسبيل أخـي, نحـن ماشـني يف  نحـن ماشـني:الـشيخ
 يف العقيـدة أو يف احلـديث أو يف نخدم املسلمني بالتـصفية والرتبيـة سـواء

الفقــه, ولكــن مــا كــل مــا يتمنــى املــرء يدركــه, جتــري الريــاح بــام ال تــشتهي 
 .السفن

ك يعنـي مخـسني يعنـي فـوق اخلمـسني نـت عـامل صـار لـأ معليش :مداخلة
األذهـــان, شـــايف  يف الـــسنة, اســـمك صـــار قريـــب لألذهـــان, يعنـــي إذا مـــش

 ..كيف يعني ملا بتعمل كتاب عقيدة

 :ما بده دليل يا أخي! بيستدل أنه هذا يشء طيب.. هذا ما بده:الشيخ

 إذا احتاج النهار إىل دليل    األذهان يشء  يف وليس يصح

 ..نا عتبان حقيقة أنا عتبانأ شوية لوم حتى  بيصري عليك:مداخلة

ونــــــوا يعنــــــي مــــــن نفوســــــهم يشء بيك يف  لكــــــن هــــــذا ايل بيــــــصري:الــــــشيخ
  .اإلسالم يف ن وهذا ال جيوزأصحاب سوء الظ

مجاعــــة كثــــريين يعنــــي ملــــا بيــــشوف اســــمك عــــىل الكتــــاب  يف :مداخلــــة
  .بيموت, طيب ليش يا أخي? بيقلك هذا مش مضبوط هذا مش كذا

 .ّال أنت أثرت مسألة من املسائل ايل ما تريدها, شو رأيك بقى ه:الشيخ

 ِفكأنني سبابة املتندم      ُغريي جنى وأنا املعذب فيكم

  . أيش البيت معليش:مداخلة
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  .ّ غريي جنى, بس ايش الفائدة ايل بدك تسجلها:الشيخ

 .عني البيت بيصور حالتك اآلن صحيح ي:مداخلة

 ِفكأنني سبابة املتندم...ُب فيكم غريي جنى وأنا املعذ:الشيخ

 بيجوز?  أه أنا بدي أسألك سؤال   

  . تفضل:مداخلة

   لــيش هــذول بقــى ملــا بيقــرأوا اســم عــىل كتــاب لأللبــاين بيموتــوا :الــشيخ
 ?..قل يل

 .مجاعة من تالميذك يف أول يشء يعني.. ليش ألنه:مداخلة

 . أيوا هيك:عيل حسن

ّنـاس مـن ايل بيقـول  يف  وعجـن,ً رصاحة مسائل مـا فيهـاش لـف:مداخلة 
 .وهايب وأنا من تالميذ الشيخ نارصأنا سلفي وأنا 

مــا أحــد .. النــاسّ مــا أحــد بيقــول أعطنــي بالــك هــال ال تفــرتي عــىل:الــشيخ
 .بيقول أنا وهايب

 . سلفي:مداخلة

 ...نت بتقول وهايبأ هه لكن :الشيخ

يتكلم كـالم  بيقول احنا من تالميذ الشيخ نارص وحنا كذا ولكن :مداخلة
 .التجسيم بعينه

  . سبحان اهللا عندك مثال:الشيخ
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  . عندي مثال:مداخلة

  . هاته لنشوف:الشيخ

 معلـــيش ولـــو بنعيـــد − ً يعنـــي مـــثال ملـــا بيقلـــك أنـــا بـــأقول بـــأن اهللا :مداخلـــة
ًالــسامء حقيقــة, وال نقــوال بــال مكــان وال نقــول عــارف شــو كــالم  يف − كــالم

 .حكيتهيعني مش الكالم الطيب ايل انت 

ــــا راح أقلــــك اآلن:الــــشيخ ًالــــسامء حقيقــــة واهللا ســــميع بــــصري  يف اهللا... ان
 ..ًحقيقة, خالفني الشوف انت يش عم

 .. ما هو أنت جبت قرينة:مداخلة

صــــارت مــــرشقة رجعنــــا رجعنــــا رجعنــــا ... اســــمع اســــمع اتركنــــي:الــــشيخ
 ..رجعت سجلها هيذه, رجعت حليمة لعادهتا القديمة

 .. أقول لك:مداخلة

  . اهللا هيديك أنت خالفني اآلن فيام أقوله أنا:شيخال

  . كالمك واضح:مداخلة

  . ال, اله أنا لسه ما خلصت كالمي:الشيخ

  . قلتيل أخالفك بدي اجاوبك برسعه علشان:مداخلة

  . ما شاء اهللا ماشاء اهللا:الشيخ

  .معك فاين يف :مداخلة
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ضـة; ألنـه الرياضـة الريا يف  شو شـايفنا جـايني رياضـة وال بنحكـي:الشيخ
اهر موجه رياضـتكم ظبدها شوط ثاين رياضة علمية ورياضة بدنية, فهو ال

قـويل أن اهللا عـز وجـل  يف بالرياضة البدنية ما عنده رياضـة علميـة, خـالفني
ً أقول هو السميع البصري حقيقـة خـالفني "وهو السميع البصري":حينام قال
  .لشوف

 .نخالفك  اآلن كالمك ما نستطيع:الشيخ

  . وين كنت قبل اآلن:مداخلة

 ويـــن كنـــت قبـــل اآلن معلـــيش, ويـــن كنـــت قبـــل اآلن; ألنـــه كـــانوا :الـــشيخ
  .بيقولوا بجيب أنا مسألة

 نت معنا كنتأنت اهللا هيديك أنت اهللا هيديك أ شو كانوا بيقولوا هال    
 .ًوهو السميع البصري حقيقة: هذه احلقيقة أنا بقول اآلنيف 

ًهنـك يومـا مـا أن تقـول وهـو الـسميع البـصري حقيقـة, ذ يف دار هل أنت   
ُأنـــا أقـــول لـــك ال; ألن التلقـــني الـــذي لقنتـــه والقـــراءة التـــي قرأهتـــا ال تـــشعرك 
ا لـــيس معنـــى كـــام  ـــهبـــذه احلقيقـــة أبـــدا, وإنـــام نمرهـــا كـــام جـــاءت, وقلنـــا آنف ً ً
 جاءت بدون فهم بالفهم وهـذا هـو الفهـم الـصحيح ومـا حتـك رأسـك كثـري

يهــا خاصــة بــالقلم يعنــي احلــك بــالقلم لــه معنــى, املهــم اهللا ألنــه بنخــاف عل
ًلــيس كمثلــه يشء وهــو الــسميع البــصري كــام أنــه لــيس كمثلــه يشء حقيقــة, 
ًكــــذلك وهــــو الــــسميع البــــصري حقيقــــة, إذا استــــشكالك مــــن ذلــــك الــــسلفي  ً

  .املجهول عندنا ألنك أنت

 .. هو:مداخلة
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  . اسمع يا أخي اهللا هيديك:الشيخ

  . نعم:مداخلة

ً اســـمع اهللا هيـــديك لـــو غـــريي أنـــا وكـــان شـــابا كنـــت أنـــت أهلكتـــه :الـــشيخ
  .ًبمصارعتك العلمية فهمتني ما فهمتني طبعا

  . فهمتك فهمتك:مداخلة

نت أنكرت عليه ليش? ألنه ذهنك خايل عن هذه العقيـدة أ طيب :الشيخ
الصحيحة, فكل يشء وصف اهللا به نفسه, كل يشء هو عىل احلقيقة لكن 

ليق بذاتـه ومجالـه وكاملـه, ولـيس حقيقـة تتناسـب نحـن مـع ضـعفنا حقيقة ت
ّســــتنكارك عــــىل ذاك الرجــــل ايل مجعــــت بــــني اًوعجزنــــا وو إىل آخــــره, إذا 

وصفه أنه سلفي أو قلت وهايب وإن كنا نشكرك أنك سحبت  يف النقيضني
نـــت مـــا أكلمـــة وهـــايب نـــشكرك عليهـــا شـــايف, فاســـتنكارك عليـــه نـــابع إنـــك 

 .ًيقة وإنام نمرها كام جاءتبتقول العقيدة حق

 .استشكال صغري يف :مداخلة 

  . كامن صغرية:الشيخ 

 ..ّ انا بانقل لك الكالم يعني شو الكالم ايل بيحكوه:مداخلة

  . ما نحن سمعنا الكالم كالم صحيح:الشيخ

ً ال أنــــا حكيــــت جــــزءا منــــه, بعــــدين يقــــول لــــك إنــــه اهللا عــــز وجــــل :مداخلــــة
  .استقر: استوى: , يقول لكالسامء عىل العرش يف استوى

  . ال ما بيقول هيك:الشيخ
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  .ناأ معليش بدي أقلك :مداخلة

 مـــا بيقـــول هيـــك, أنـــت عـــم بتقـــول عـــىل كيفـــك, ال مـــا فيـــه ســـلفي :الـــشيخ
  .استقر أو قعد أو جلس: بيقول

  . كويس:مداخلة

 ... هذه عقيدة مش واردة ومن هنا أنتم أوتيتم:الشيخ

ّفكــــره ايل ســــمعته مــــن الــــشباب أنــــك تقــــول ّ حقيقــــة ايل كنــــت أ:مداخلــــة
  .ًباالستقرار رصاحة اآلن سمعت كالم غري الكالم

 أنــا بأقلــك اهللا هيــديك لــيش أنــت ملــا ســمعت الكــالم هــذا شــأنك :الــشيخ
اهللا هيـــديك ال أنـــت ) انقطـــاع(شـــأن اجلامعـــة التـــي قلـــت عـــنهم  شـــأن غـــريك

 ملــاذا مل حملــك, أنــت يف حقيقــة الزم حيطــوك مالكــم يعنــي ألنــه بيــضعوك
حتــاول االتــصال مــع األلبــاين قبــل مــا يمــوت ويــصيبه منــك مــا أصــبت شــيخ 
اإلســـالم وهـــو قـــد مـــات, ملـــاذا مل حتـــاول أن تتـــصل مـــع األلبـــاين وتـــشوف 

 ..صحيح هو جمسم كام يقول شيخك صحيح

  .سيبنا من الشيخ..:مداخلة

  . معليش خذها عىل املايش معليش:الشيخ

  . عىل املايش:مداخلة

 هـذا مـن بـاب التـذكري نحـن عـىل املـايش, املهـم أو تـسمع واحـد :الشيخ
ّينتمي إىل التتلمذ عيل, تسمع منه إيش? عقيدة باطلة, وهو أن اهللا استوى 

أين كنت واأللبـاين ...عىل عرشه أي استقر وربام تسمع جلس وقعد ووو
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لــسه مــا مــات حتــى مــا تــصفه مــع شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة هبــذه الفريــة, أيــن 
 .أين كنت..ل يل هال ال حتيدكنت ق

  . أتيت عىل بيتك من قبل سنة ونصف وأتيت بعدها بأشهر:مداخلة

  .بيتي يف  شو ساويت:الشيخ

 رنيت عىل اجلرس, قالوا الشيخ مشغول ما بيفضاش يـا مجاعـة :مداخلة
الــسن ومــا بيفــضاش  يف اخلــري بــدنا نــسأله عــدة مــسائل قــالوا مــشغول وكبــري

 .شكالهال لسه جينا انحل اإل

  اآلن بدنا نسألك هذا عذر لك?:الشيخ

  . عندي عذر:مداخلة

ــــــشيخ ــــــه تعــــــاىل:ال ــــــب شــــــو بتعمــــــل بقول وا ﴿ : طي م ارجع ــــــل لك ــــــوإن قي ُ َِ ْ ُ ــــــ ُ َ َ ِ ْ ِ
ُفارجعوا ِ ْ َ﴾. 

  . مش فاهم املقصود من السؤال:مداخلة

 قدموا لك العذر اجلامعـة خـالص مـا عـد تطـرق بابـه مـا عـد تفـتح :الشيخ
  .لكعىل هاتفه, هذا عذر 

 .ً واهللا هذا فعال هذا قصور:مداخلة

 هـــه هـــذا قـــصور هيـــك بـــدي إيـــاك تعـــرتف باخلطـــأ; ألنـــه الـــذي مـــا :الـــشيخ
 ..ًبيعرتف بخطئه ما بيفيء عنه ما بريجع عنه أبدا ولذلك
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   شـــو قلـــت لـــك أنـــا بأقلـــك أنـــا أعتبـــت بـــام أنـــه هـــي مـــش عقيـــدتك :مداخلـــة
 .وأنت تنفيها

  . بمجيئك إىل هنا جميئك يا أخي اهللا هيديك هال أنت:الشيخ

 .ً انحل اإلشكال حقيقة:مداخلة

ّ اســمع اهللا هيــديك, اإلشــكاالت كثــرية مــو املــسؤول عنهــا إال ايل :الــشيخ
هي اإلشكاالت, مش الذين يفرتى عليهم كل فريـة مـا بتتحملهـا  يف وقعوا

اجلبــال, األلبــاين جمــسم, ابــن تيميــة جمــسم, اهللا أكــرب عــىل الظــاملني عــىل 
 هذول نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بني التجسيم وبـني الطاغني,

التعطيــــل, قــــال اهللا, قــــال رســــول اهللا, عــــىل الكيفيــــة التــــي أرادهــــا اهللا, هــــذا 
ـــا  جمـــسم ويكـــرر ال تكـــاد ختلـــو صـــحيفة إال قـــال املجـــسم, أيـــن انـــتم, وأن

 يف ّبــــأقول اآلن جميــــئكم إيل هنــــا ليتــــه كــــان بطلــــب مــــنكم حلتــــى نــــسجلها
لبيـــضاء لكـــن هـــذا كـــان بطلـــب منـــي غـــرية علـــيكم ملـــا حـــدثني صـــحيفتكم ا

ًرجــل مــن إخوانــا قــديام كنــا نعرفــه قنــا جيــبهم حلتــى نتفــاهم نحــن وإيــاهم, 
 ..لوال أننا طلبنا هذا ما جئتم هنا وال طرقتم بابنا

  . هي فرصة سعيدة:مداخلة

ً جزاكم اهللا خريا مجيعا:الشيخ ً.  

  .نقطة معليش يف  شيخنا:عيل حسن

  . تفضل:خالشي
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صفحتكم البيضاء بـالش يفكروهـا كـام  يف كالمكم يف  اآلن:عيل حسن
 .فكرها واحد قديم

كـالم حــول اهتــام الــسقاف للعالمــة األلبـاين بأنــه يــوزع صــكوك غفــران [ 
اتــصال هــاتفي, وأقــر  يف )صــفحتك البيــضاء(ملــا قــال لــه مثــل هــذه الكلمــة 

ُاإلخوة الشيخ عليا عىل أنه ال يفهم منها ما ف  .]همه السقافّ

 تـــذكروا هـــذه احلقيقـــة التـــي يقوهلـــا العلـــامء ومـــا آفـــة األخبـــار إال :الـــشيخ
رواهتــا, أنــا أعتقــد إنــه بــدي أضــطر إين اقــول شــيخكم أو حــسن الــسقاف مــا 

لــو خلــع احلقــد الــدفني مــن قلبــه واجتمــع مــع الــشيخ  شــئتم, حــسن الــسقاف
 .ةاأللباين لتغري من ضالل إىل هدى ال يعرفه حتى هذه الساع

  . بتحبوا جيتمع معكم واهللا يا ريت جيتمع معكم:مداخلة

  . اسمع يا أخي:الشيخ

  . كالم مجيل:مداخلة

  . اسمع ألنه االجتامع معي إله رشوط:الشيخ

  . ياريت:مداخلة

   مــش عــىل طريقــة عبــد الــرمحن, مــش عــىل طريقتــه; ألنــه بيكــون :الــشيخ
 .جلسة علمية

  . واهللا يا ريت ترشط واهللا:مداخلة
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ل بالك شوية وافهم, ونحن قبل ما نعرف الرجل اتصل ِّوَ طيب ط:الشيخ
ًيب هاتفيا هذا من بضع سنني, قال هو برييد يبحث موضوع التوسل قلنا له 

  .غرفة الضيوف هناك يف طيب وتواعدنا وجاء وجلسنا

  قبل تسع سنوات :عيل حسن

ِّ تـــسعه واهللا أنـــا أعـــرف قـــديام بـــس مـــا بـــأرخ املهـــم :الـــشيخ هـــو بـــدأ يـــتكلم ً
 يف فـــياممل نجتمـــع ونتواعـــد مـــن أجلـــه قلـــت لـــه نحـــن اتفقنـــا عـــىل البحـــث

موضوع التوسل فإن كنت عىل هذا االتفـاق فأنـا معـك قـال هـو ال هـو اآلن 
مو مستعد, ملا خرج بقي شـوية ومـيش, وصـلنا إىل البـاب إيل قبـل الـدرج 

 إذا كــان قــال يل انــا أريــد جلــسة وحــدك مــا يكــون أحــد فيهــا, قلــت لــه ملــاذا
ِّاحلق معـك خـيل اجلامعـة يـستفيدوه, وإن كـان احلـق معـي خـيل اجلامعـة 
  ًيــــــــــــــــــــستفيدوه, فــــــــــــــــــــاحلق مــــــــــــــــــــشرتك للجميــــــــــــــــــــع ولــــــــــــــــــــيس حمــــــــــــــــــــصورا 
بينـــي وبينـــك, وهـــذا أول الكـــالم وقـــع بينـــي وبينـــه مبـــارشة ربـــام يكـــون فيـــه 

ًاتـــصاالت هاتفيــــة قليلــــة جـــدا بينــــي وبينــــه, أخـــريا هنــــا الــــشاهد شــــخص  يف ً
 .وه سمه نوح األمريكييمكن ال بد تعرف

  . نسمع فيه:مداخلة

 . عم بتعرفوه:الشيخ

 .ً نسمع فيه سامع, رأيت له مؤلفا:مداخلة

جملـس  يف املهم انـه اجتمعنـا... رسالة صغرية عن سبب إسالمه:الشيخ
جملــس عــامر, بــدأ هــو يــسأل أســئلة بتــدل عــىل نباهــه ويقظــة  يف مــع الرجــل

ّ معـه بحيـث اإلخـوان ايل كـانوا وحرص عىل العلم, فاحلقيقة أنـا جتاوبـت
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جالــسني يعرفــون إين توجهــة بكــيل إليــه واحلــارضين عــم بيــسمعوا فأجبتــه 
عن أسئلته, فيام بعد بعـض إخوانـا إيل بيعرفـوه قلتلـه أنـا أريـد أن أزور هـذا 
ًالشخص ألين آنست منه رشدا وحماولة للفهم الصحيح للكتاب والسنة, 

 مدخلــه لــو مــديت يــدك هيــك مــا ًاملهــم أخــذيل موعــد وبيتــه متواضــع جــدا
 .ُبتستطيع متيش من ضيقه, دخلنا جلست وإذ أفاجأ جتاهي الشيخ حسن

ا جــدا قــال  ً بــدأ األمريكــي يــسألني ســؤاال غريب ــ ً معاويــة ابــن أيب ســفيان : ً
! أعــــوذ بــــاهللا, شــــو هــــاحلكي هــــذا?: صــــحيح أنــــه مــــن أهــــل النــــار? قلــــت لــــه

اإلســالم  يف خــدماتمعاويــةرجل مــن أصــحاب الرســول عليــه الــسالم ولــه 
 حـــسن يـــتكلم ملـــا رصح الـــشيخونـــرش اإلســـالم ووو إىل أخـــره وإذا انـــربى 

  .األمريكي بيقول يل هذا يقول أنه من أهل النار
ً قلــت لــه رصاحــة أمامــه ال تعبــأ بــه هــذا الرجــل لــيس عاملــا, هــذا حــواش  ً
حطاب جيمـع مـن هنـا وهنـا, لـيس عنـده مبـادئ قواعـد علميـة حتـى يـتمكن 

 بـــني كونـــه صـــحابيا وكونـــه أخطـــأ كـــذا وكـــذا وكـــذا, وكـــون لـــه مـــن التوفيـــق
حــسنات كأمثــال اجلبــال فيهــدر حــسناته كلهــا, وبيتمــسك بــأيش? بأخطائــه 

  .ًالتي وقع فيها, ال تعبأ هبذا الرجل ألنه ليس عاملا
ًلـيس يل معـك كـالم, أنـت رجـل أوال لـست عاملـا, :  بدأ يتكلم قلـت لـه ً

صـار يلـف ! تقول أنه معاوية مـن أهـل النـار?ًوثانيا من أهل األهواء, كيف ب
ويـدور ومــا يقــول مثــل مــا قـال لنــوح هــذا بأنــه مــن أهـل النــار, لكــن فعــل كــذا 

التــاريخ, قلــت  يف وفعــل كــذا صــار يعــد أشــياء ال تنكــر عليــه, يعنــي معروفــه
تتبــــع العثــــرات, هــــذا رجــــل كونــــه صــــحابيا  يف أنــــت رجــــل متخــــصص: لــــه
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ً فـضال عـن كونـه كـان ملـك مـن ملـوك يرتىض عنه والـصحابة كلهـم عـدول,
وكنــت أتكلــم مــع ..املــسلمني, ونقــل دعــوة اإلســالم إىل بــالد الكفــر إلــخ 

  .نوح فيام يسأل
واهللا هــذا كــالم جيــد; ألنــه : قــال مثــل مــا قــال صــاحبنا هــذا, قــال: الــشاهد

كان يوجـه أسـئلة مـن الـداخل مـن زوجتـه أنـه الرجـل العـامي مـاذا يفعـل ملـا 
ًفأنــا أجبــت بــام نحــن نفتــي بــه دائــام وأبــدا إنــه ..ضــة إلــخبيــسمع أقــوال متعار ً

 يف ٍبلــدة ال يوجــد هلــا علــامء إال علــامء يف املــسلم خيتلــف بــني أنــه يوجــد
مذهب معني, فهذا املسلم جيب أن يتبع هذا املذهب املعني وليس له أن 

ىل أخره, وبني مسلم آخـر وو وإ جيتهد أو أن يدعي أنا أفهم القرآن والسنة
ًجمتمــــع أوســــع فيــــه العديــــد مــــن العلــــامء فهــــو لــــيس مكلفــــا أن يف  موجــــود

يتمـــسك بمـــذهب معـــني مـــن املـــذاهب, ولكـــن يطبـــق اآليـــة الكريمـــة التـــي 
تم ال تعلمون﴿ًابتــدأنا الكــالم آنفــا  َفاسألوا أهل الــذكر إن كن ْ ِّ ــَ ُ ْ ــ َْ َ ُْ َ َُ ــ ْ ُ ِْ ِ ــ ْ َ بيــسأل مــن ﴾ َ

تمــع جم يف هــذا, إنــسان آخــر موجــود يف يثــق بعلمهــم جــرى بحــث طويــل
عـــىل حـــد تعبرينـــا نحنـــا ســـلفي أو احلـــديثي, علـــامء يأخـــذون مـــن الكتـــاب 

بعـــض اجلزئيـــات كـــام وقـــع مـــن  يف والـــسنة وهـــم أهـــل لـــذلك قـــد خيتلفـــون
الـصحابة لكـن مـرجعهم كلهـم قـال اهللا قـال رسـول اهللا, فهـذا يـسأل مـن يثـق 

كتـــاب اهللا ويف ســـنة رســـول اهللا, رصح الرجـــل ومـــا وســـعه إال أن  يف بعلمـــه
واهللا هــذا يشء طيــب, فأنــا أعتقــد أنــه الرجــل يــصفي قلبــه ويبتعــد عــن يقــول 
 ..ّفرتاء بالكوم بتقولوا أنتوا بالكوم وال ما بتقولوا يعني بدون إيشاال

  . بالكبشة:مداخلة
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 بالكبشة بدون حـساب, يبعـد عـن هـذا اخللـق الـوخيم الـذي لـيس :الشيخ
انع ولكـــن مـــن صـــفات املـــسلمني, ويكتـــب مـــا وصـــل إليـــه علمـــه مـــا فيـــه مـــ

األخـــوة اإلســـالمية بـــسبب خالفـــات يمكـــن االتفـــاق عليهـــا جيـــب أن ان ال 
يقيض عليهـا بفريـات فريـة تتبعهـا فريـة إىل مـاال هنايـة, آخـر مـا اطلعنـا عليـه 

املجــسم املجــسم, ولــيس هــذا فقــط كتــاب ابــن اجلــوزي يــدس فيــه مــا : هــو
 ليس فيه اطلعتم عىل هذا الكتاب?

  . نعم:مداخلة

  .فت نظركم الدس هذا طيب ل:الشيخ

 . ال:مداخلة

 . مالفت نظركم:الشيخ

 .نت كلمة املجسم أشار إليهاأ بس :مداخلة

 . نعم:الشيخ

مسألة كلمة املجسم أشار باملقدمة قـال أنـا وضـعت بـني قوسـني :مداخلة
 .كذا

 ? جيوز ذلك:الشيخ

  . هو قال وضعت:مداخلة

  جيوز جيوز?:الشيخ

 . ما دام نبه جيوز:مداخلة
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كتاب يعني هال أنت بارك اهللا فيك هل تضن كل  يف  جيوز يدس:خالشي
ــــو حامــــد  ــــو حامــــد احلنــــبيل هــــذا ايل بيتهمــــه بالتجــــسيم أب ًمــــن قــــرأ مــــثال أب
املجــــسم, هــــل أنــــت تظــــن أن كــــل مــــن قــــرأ جمــــسم, فــــالن جمــــسم, قــــارئ 

ًال, قلهــا رصحيــة; ألنـــه هــذه هــي احلقيقــة, كثــريا مـــا : ال قــل: املقدمــة, قــل
ًكثـريا مـا يمـسك اإلنـسان الكتـاب يقـرا أو ...ا بيقـرأ هيـكًـإنسان يمـسك كتاب

مقدمتــه وال  يف بيــشوف الفهــرس, بينتقــل بــني املواضــيع مــا بيقــرى الكتــاب
مؤخرتــه, بينتقــل ملــسائل بريجــع إليهــا, هــذا حينئــذ بيفهمهــا هــذه املجــسم 
بس من املقدم, ما بيفهمها, ثم افرتض أنه قرأ املقدمة هل تتصور كل مـن 

ال وال : ًذهنه بكل جزئياهتا وتفاصـيلها? قـل أيـضا يف مة رسختقرأ املقد
 .ختف

  .ً طبعا ال:مداخلة

  .ً فإذا هذا تربير أخي لتمشيته الضالل:الشيخ

  . نحسن الظن فيه:مداخلة

 مـــا خـــىل ألحـــد حـــسن الظـــن فيـــه, مثـــل القنفـــذ عـــم بـــريش هيـــك :الـــشيخ
 .ًحمال حلسن الظن وهيك, ماعد أبقى

 .أنت بيصري لقاء بينكم طيب ياريت :مداخلة

 . بعد ما نشوفه بيصفي احلقد الدفني:الشيخ

 . بيصفي أنتم حطوا الرشوط ونشوف نحن:مداخلة
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اسـمحوا ..سـمحوا يل يـا مجاعـة.. يلا ال ال يا أخي ال ال اسـمحو:الشيخ
  .الرشوط بارك اهللا فيك جيب أن تنبع من حياتنا مش من ألفاظنا: يل

  . وضح لنا:مداخلة

  .ش واضح هذا الكالم م:الشيخ

  . يعني كيف ما فهمت:مداخلة

  . يعني اآلن:الشيخ

  . بالعمل والتطبيق:مداخلة

 . أيوة أيوة نعم:الشيخ

  . ممتاز:مداخلة

  . فالرجل ما ظهر منه هذا اخللق:الشيخ

 ي? كيف يعن:مداخلة

كتبــه تعليقاتــه مــا ظهــر منــه إال احلقــد والــضغينة التــي  يف كتبــه يف :الــشيخ
 يف اعتــدال يف  نراهــا حتــى مــن الكفــار والعيــاذ بــاهللا فلــام نــشوف نحــنقلــام

عليــه يشء, لكــن  ًالتــأليف يبــدي رأيــه ولــو كــان ضــالال مبينــا, خليــه يبديــه مــا
ِادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة "بالتي هي أحسن كام قال تعاىل  ِ ِ َـِ ْ َ ِّ ُ َْ َـ َ َْ ِ َِ ِ َ ِ
ي أ التي ه ادهلم ب َاحلسنة وج َ ْ َ ـــ ـــَ ِ ِ ِ َِّ ـــ ِ ُ ْ ـــ َ َ سنَ ُح ـــ الكتابـــة  يف  ملـــا هـــو بيطـــور أســـلوبه"َْ

ال تــتكلم فيــه : النــاس, أنــت هــذيك الــساعة شــو قلــت لــه يف وبيــرتك الطعــن
! هــــذا مــــن أهــــل البيــــت, طيــــب بــــس أهــــل البيــــت مــــا بيجــــوز الكــــالم فــــيهم?

 !!الل, عرضهم حالل?املسلمني دمهم ح
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 . كل املسلمني وأهل البيت خاصة :مداخلة

 .املسلمني إال وال ذمة يف راعي كويس لكن هو ال ي:الشيخ

 يف ّ هــــذا ايل بــــدنا بنعقــــد االجــــتامع عــــشانه إنــــه نزيــــل الــــضغينة:مداخلــــة
 .القلوب

 إيه بس عم بأقلك يا أخي الضغينة هذه ال تزال بمجـرد إنـه تعـاىل :الشيخ
اجتمــع مــع األلبــاين بــرشط كــذا وكــذا; ألنــه فاقــد الــيشء ال يعطيــه ملــا هــو 

ًهني مقــدما إنــه هــو خــالص اآلن توجــه إىل العلــم بيطــور حياتــه وبيقــدم بــرا
 .ًأعراض املسلمني كافة يف وترك الطعن

 بــس هــو بيعتقــد أنــه أنــا بأكتــب وهــذا اعتقــادي وهــذا الــذي ثبــت :مداخلــة
عندي فنحن ما نقدرش ننتظر; ألنه الزم نغري اعتقاده هذا وبعدين بنـشوف 

 .النتائج

 ! بتقدمه له? الكفار هيك بيعتقدوا يعني هذا عذر :الشيخ

 . ال مش عذر بس هذا الواقع:مداخلة

ئكم باألخرسين ﴿ الكفــار يعتــذرون هيــك, ربنــا قــال :الــشيخ َقل هل ننب ــ ِِّ َِ ــْ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ــْ َ ــ ُ
امال ًأع َ ــــ ْ عيهم﴿ ﴾َ ل س ذين ض ْال ــــ َُ ُ ْ ََّ ــــ ــــَّ َ م  يف ِ سبون أهن م حي اة الــــدنيا وه ْاحلي َّ َ ْ ُـــــَ َ َ ُ َ َ ــــَـــــ ْ َ ــــ ُ ْ ُّ ِ

ًحيسنون صنعا ُْ َُ ِ ْ  ّالدنيا وال ال? يف ني غريهمؤلف يف ّ يا أخي هال﴾ُ

  . فيه:مداخلة

 . أرونا كتاب يشبه كتابه, أرونا كتاب يشبه رسائله:الشيخ

  . كتاب الشيخ عيل:مداخلة
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رد رد عليــــه بتــــشوفه شــــو ســــوى? اذكــــر املثــــل .. الــــشيخ عــــيل رد:الــــشيخ
َمل : قـــــال احلـــــائط للوتـــــد: تـــــذكر املثـــــل العـــــريب القـــــديم...العـــــريب القـــــديم
 .أل من يدقني سله سلهاس: تشقني? قال

  يا شيخي بارك اهللا فيك :من صف الشيخ: مداخل آخر

  . تفضل:الشيخ

نفــس املجلــس حــصل شــئ البــد أن يــذكر لــألخ  يف  أذكــر حقيقــة: اآلخــر
 .إياد واألخ عبد الرمحن

  .ً أنت كنت حارضا:الشيخ

نعــم يــا شــيخ, قــال األخ حــسن كلمــة وهــي كلمــة حــق قــال يــا شــيخ :اآلخــر
ا أعرفـك هكـذا, مــا أدري عـن الــشيخ, أنـا مـا أعرفــك هكـذا, ويــا نـا مــأنـارص 

ــشــيخ أنــا أعــرف الــود بــالقرب منــك, أقــول أنــه بعــد مــا ذكر هــذا قــال يــا شــيخ  َ َ
ال يـــا حـــسن نحـــن إذا رأينـــا منـــك صـــفاء نيـــة : نحـــن نريـــد أن نأتيـــك قـــال لـــه

 .وإخالص نحن نأتيك ولست أنت تأتينا

 يف شيخ إنه تكف عن الطعن فينـا قال ال: وبعد ما ذكر هذا شيخنا قال   
 يف وأنت كذلك تكف عن الطعـن: مقدماتك, فام كان جواب حسن? قال

ـــــــــا مـــــــــن  ـــــــــك, دعن ـــــــــي وبين ـــــــــه بين ـــــــــشيخ جواب ـــــــــشيخ الكـــــــــوثري, فقـــــــــال ال ال
اجلزء الثاين من  يف وأنا سأذكر هذا: فبعد ذلك ماذا قال? قال...الكوثري

رد,كيف تقول أمام التناقضات, وهو لسه بني يدي شيخنا ويقول أنا بدي ال
  ...اجلز الثاين من التناقضات وأنت تريد الود يف الشيخ وسأذكر هذا

  . التناقضات بحث علمي, التناقضات بحث علمي:مداخلة
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مسألة هذا البحث علمي من خطئه, أنا أريد أن  يف  ال نريد ندخل:اآلخر
 .هذا الود ضمن معرتضات أذكر انه يريد الود وهو يضع

  .العجل يف ىص يضع الع:الشيخ

 أي نعــم فبــارك اهللا فيــك أنــت ذعــك مــن الكــوثري اآلن, أنــت تــرد :اآلخــر
عــىل الــشيخ وتــتهم الــشيخ بالتجــسيم وتــتهم الــشيخ بــأكثر مــن هتمــة باطلــة 
منها أنه يبيع صكوك الغفران, وأنـت بلـسانك قلـت اآلن ان هـذه الكلمـة ال 

 .حتمل إاى عىل حممل واحد فبارك اهللا فيك هذا ال يأيت

 . قلنا حتمل عىل حممل واحد ملا سمعنا كالم الشيخ الليلة:مداخلة

  ولوما سمعت?:اآلخر

 . لو ماسمعتش بأقول فعا يبيع صكوك غفران:مداخلة

 ما بيجوز ما بيجـوز أنـت وأمثالـك كثـر حقيقـة ال يعرفـون األلبـاين :الشيخ
 :هالصومعه هذه وأمامه هالكتب يف ليه? ألنه األلباين منزوي

ًمامونني غيبا ومشهدا       ء ال نمل سامعهملنا جلسا ً 

  ٌوإن قلت أموات فام أنت بكاذب     ٌفإن قلت أحياء فأنت صادق
 يف علمـه وال يف  هذه الكتب أنا عايش بينها فأنتم ما تعرفوا األلباين ال

أســـلوبه, أنـــا عنـــدي اســـتعداد أن أجتمـــع مـــع أعلـــم النـــاس وأصـــلح النـــاس 
ين بـاقول ألخوانـا ايل بيعرفونـا إنـه أنـا مثـل وأضل النـاس وأجهـل النـاس أل

اجتمعـت مـع ..املنشار عىل الطالع والنازل باستفيد, كيف ذلك? إن كنت
رجـل أعلـم منـي اسـتفد منـه, وإن كــان اجتمعـت مـع دون منـي اسـتفاد منــي, 
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فأنا مستفيد عىل الطالع وعىل النازل, لكن هذا متى يكـون? حيـنام تكـون 
ًت النفـوس ممتلئـة بغــضا وحقـدا وحـسدا هــذا ال النفـوس صـافية أمـا إذا كانــ ً ً
 .سبيل للقاء وال فائدة منه

 . عظيم:مداخلة

 اســمع, قــد أيــش عمــر الــشيخ حــسن? نــص عمــري بالكــاد, أو مــا :الــشيخ
وصــل, يعنــي هــو أمــس طلــع بعــض رســائله وإىل آخــره وإىل آخــره أنــا صــار 

امع مــع يل العمــر كلــه وأنــا ملتقــي مــع خمتلــف النــاس وال أحتاشــى بــاالجت
ّأي إنسان إطالقا, ثم مثلام انتم شايفني مـا يمكـن مـع عـامل مـن العلـامء ايل  ً

 ).١٢(بتعرفوهم جيلس مع طلبة العلم هذا أحسن ما يقال للساعة 

  . نعم نعم:مداخلة

 يف  شـــــايف, فأنـــــا مـــــا عنـــــدي رغبـــــة عـــــن االجـــــتامع عنـــــدي رغبـــــة:الـــــشيخ
ثــــر مــــن مــــرة االجــــتامع, لكــــن عنــــدي رشوط هــــذه الــــرشوط ســــمعتموها أك

االجـتامع, يـا أخـي االجـتامع االجـتامع خـري فهمنـا : وبرتجعوا وبتقولوا يل
هالدرس, اقلبوا صحيفة جديـدة هـاالجتامع لـه رشوط ملـا بنـشوف صـادق 
ا معلـــــــيش بـــــــس يكـــــــون  ًـــــــالرجـــــــل فـــــــيام يكتـــــــب, خملـــــــص وإن كـــــــان خمطئ
ًّخملصــصا, لــيش بيجــي يقــول إن الرســالة ايل ألفهــا أخونــا عــيل ردا عليهــا 

يقول هي رسالة األلباين وبعدين حييد عن الرد عن رسالته إىل الرد عىل و
! نــرصاين هــو?! األلبــاين, لــك شــو فيــه بينــك وبــني األلبــاين? هيــودي هــو?

إىل آخــره, غلطــان األلبــاين غلطــان متنــاقض, طيــب خليــه !..جمــويس هــو?
احلــــديث ســــتة أالف حــــديث صــــحيح وســــتة أالف حــــديث  يف يؤلــــف هــــو
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ـــــرواة  إىل آخـــــره وشـــــوف بعـــــدين شـــــو راح يبـــــني لـــــك مـــــن ضـــــعيف غـــــري ال
التناقــضات, راح ترتضــوا عــن تناقــضات األلبــاين املزعومــة, لكــن مثــل مــا 

الشجرة يا مجاعة حيـنام ينـضج ثمرهـا شـو ابيـيصء فيهـا? : بيقولوا العلامء
كـــل األمـــور ســـواء كانـــت ماديـــة أو  يف يكثـــر الرمـــاة هلـــا, هـــذه حقيقـــة تطبـــق

دنا أرشف البــرش الــذين بعــثهم اهللا وهــو رســوله كانــت معنويــة, أكــرب مثــل عنــ
زمانــه بعــد زمانــه إىل اليــوم? ال  يف  هــل ســلم مــن الطعــن مــن أهــل بلــدهص

يمكن هذا, ونحن شو نحن, نحن فـرد مـن أفـراد أمتـه عليـه الـسالم ولـذلك 
جبـــل, حـــافظ  يف ولـــو حـــاول العزلـــة: فلـــن نـــسلم أيـــش بيقولـــوا بيـــت الـــشعر

 البيتني? 

  ٌز وللنـــــاس قـــــال ..اًلـــــذي ينجـــــو مـــــن النـــــاس ســـــامل ومـــــن ذا ا:عـــــيل حـــــسن
 ..ُبالظنون وقيل

 نحن معك ندندن حوهلـا ,فنحن االجتامع ال تدندن:  آه, خالصة:الشيخ
 .ندندن, لكن دندن معنا حول الرشوط

 . بدي أفهم الرشوط:مداخلة

 صدد التأليف والكتابة? يف الكتابة,صدد  يف  يا أخي مو هو:الشيخ

  . نعم:مداخلة

  .األشخاص يف  خليه يكتب علم بدون طعن:خالشي

 ...ً تسمح يل بنقطة نعترب هال إنه مابدوش يؤلف مصنفا:مداخلة

  .أنت ليش عم بتقول نفرتض... ال تكن خياليا, كن واقعيا:الشيخ
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  . ألنه يمكن يمسك عنه:مداخلة

  . يا أخي يمكن ما يمسك اهللا هيديك:الشيخ

 . طيب:مداخلة

  .الواقع  يف احكي:الشيخ

 طيــب إذا الرجــل حكالــك ورصحلــك حكالــك أنــا مقبــل عليــك :مداخلــة
ــــدي إال احلــــق, ممكــــن  وإن شــــاء اهللا بــــصفاء نيــــة وقــــال أشــــهد اهللا أين مــــا ب

 جتلسوا معه? 

ً ال قبـــل مـــا شـــوف هالـــصفاء ايل بيدعييـــه ظـــاهرا عـــىل الـــصفحات :الـــشيخ ّ
 البيضاء شو رأيك?

 ... إن شاء اهللا:مداخلة

أنت يعني جانب السوء من الـشيخ حـسن, مـش مـن الـردود  اآلن :مداخلة
  .ًالعلمية وإنام من التطاول مثال

  . نعم نعم:الشيخ

  . يعني هذا:مداخلة

  .تسمية كتاباته ردود علمية يف  مع التسامح معك:الشيخ

 .ً بغض النرض مايش مش عىل املواد مثال:مداخلة

  . أنا جاوبتك:الشيخ

  . بدنا نحكي للشيخ معليش بدنا نفهم:مداخلة 
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 يـــا أخـــي إيل بتـــسأل عنـــه ســـبق اجلـــواب قلـــت لكـــم خليـــه يكتـــب, :الــشيخ
 .خليه يكتب ما شاء

  . لكن يكون أهذب يعني:مداخلة

 .ً ال مش أهذب, يكون مهذبا:الشيخ

 . متام يا شيخ سميها مثل ما بدك يا شيخ:مداخلة

 ياريـت حتـى تكـون هـي اجللـسة..اسـمح لنـا بطلـب بـسيط: مـداخل آخـر
 .تتفضل علينا تعطينا حديث الرمحة املسلسل باألولية

 ? حديث أيش:الشيخ

 . الرمحة املسلسل باألولية:مداخلة

 آه واهللا اهللا أهلمـــك الـــصواب اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب عـــىل هـــذا الـــشيخ :الـــشيخ
 .الذي يضلل الناس, هذا احلديث عارف شو سوى صاحبكم

 .. ضعفه بمقدمة:مداخلة

 شو قالوا عنه?  تعرف شيوخه :الشيخ

  شو قالوا عنه? :مداخلة

  . أنه حديث صحيح:الشيخ

  . ال هو ضعفه هو ضعيف:مداخلة

صـــححوا هـــذا ... لـــك فـــاهم, شـــيوخه شـــيوخه الغامريـــني الغامريـــني:الـــشيخ
احلــديث غــري املتقــدمني يعنــي, هــذا رجــل راكــب رأســه واضــع هــدف مثــل الــصياد 
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ية إىل خـــصمه, بيـــستحق مـــا مثـــل العـــسكري مثـــل املالكـــم بـــده يوجـــه رضبـــة قاضـــ
 .بيستحق هذا موضوع آخر

أين اهللا? يعني تلقته األمة بـالقبول, : هذا احلديث مثلام قلنا عن حديث
ّهايل بيأوله وايل ما بيأوله كلهم عىل إنه حديث صـحيح, حتـى الغامريـني  ّ
ّايل بيتـــرشف باالنتـــساب إلـــيهم, وبيقـــول شـــيخنا وبيقـــول عنـــده إجـــازات ال 

كتـبهم  يف  من جوع, ألنه هذه شكلية حمضة املهم هؤالءتسمن وال تغني
 ...املطبوعة صححوا هذا احلديث

 يعنـــي حـــابني نتبـــارك يعنـــي بـــاإلمالء إنـــه متلـــوا علينـــا أي حـــديث :مداخلـــة
 .هيك إذا حتب إذا ترغب

  هو هذا احلديث :الشيخ

  يعني حديث الرمحة :مداخلة

  أنت تعني املتن وال السند :الشيخ
 ثنان  اال:مداخلة
  نعم?:الشيخ

  . االثنان:مداخلة

 أنــا مــا عنــدي هــذه الــشكليات تبــع األســانيد إذا أنــت هــذا ســؤالك :الــشيخ
الرتمذي  يف عنها أما احلديث فالرسول عليه السالم معروف أنه يقول كام

األرض يــرمحكم  يف الرامحــون يــرمحهم الــرمحن, ارمحــوا مــن«: وغــريه
عندنا هون كتاب للحافظ ابن  يف لعمرةا يف  اآلن األخ كان»السامء يف من

 يف  البــن نــارص الــدين الدمــشقي هــذا"املجلــس األول مــن األمــايل"حجــر 
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ختــريج هــذا احلــديث والتعليــق عليــه, ومجــع طرقــه, هــذا بعــدين عنــا هــون 
 . للحافظ ابن حجر العسقالين"لسامعاإلمتاع لألربعني املتباينة برشط ا"

 ُ طبع جديد هذا?:مداخلة

 ّيد الظاهر, لكن الليلة جابه أخونا اجلاي من العمرة ايل كـان جد:الشيخ
هذيك البالد, شايف هونا احلافظ ابن حجـر أيـضا يقـوي هـذا احلـديث يف 

ًفيا مجاعة إنسان شاب علام شاب خلقا شاب عن شيوخه ً. 

 ً خلقا كيف مش فامهينها? :مداخلة

العصبية هذه عصبية تقوا اهللا عز وجل,ا اهللا أكرب اهللا أكرب يا مجاعة :الشيخ
قــال جمــسم مــن أيــن أخــذ ..:جاهليــة, الــصرب لــه حــدود فرجــل عــم بتــشوفوه
املقدمـة هـذه يقـرتح بعـض  يف هذا, يقول قال املجسم كذا وكـذا, بيـنام أنـا

 يف  وحدها كافية لبيان احلق للناس"خمترص اعلو"إخوانا انه املقدمة تبع 
 .!..هذه القضية بيقول عني أنا جمسم?

  . حال إىل لقاء آخر واحلديث له شجون عىل كل  

 . اهللا جيزيك اخلري, واهللا أشجانا اليوم الشيخ :مداخلة

  . أشجان دفعت األحزان:عيل حسن

  .السالم عليكم :مداخلة

 ...وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :الشيخ

  .)ً كاملة٥٦٩, ٥٦٨, ٥٦٧, ٥٦٦األرشطة  ("اهلدى والنور"
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א 
  ٢.....................................مسألة تسلسل الحوادث وفيه الدفاع عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ٣...........................................................باب الرد على من قال بحوادث ال أول لها] ١[

  ٤.........................................مسألة تسلسل الحوادث في باب حول آالم شيخ اإلسالم] ٢[

  ٦.......................................................مسألة تسلسل الحوادث في باب القول الحق] ٣[

  ٩...............................................مسألة تسلسل الحوادث في قول ابن تيمية في باب] ٤[

  ١٠......................مسألة تسلسل الحوادث في باب الفرق بين قول أهل السنة والفالسفة] ٥[

  ١١...........................ب هل يلزم من آون المخلوقات لها أول،  أن الحوادث لها أول؟با] ٦[

  ١٥................................................................ حوادث ال أول لها:باب حول مسألة] ٧[

  ٢٢........................................................باب الرد على القائلين بحوادث ال أول لها] ٨[

  ٢٣...........................................................اإلسالم ِبِقَدِم العالم؟باب هل يقول شيخ ] ٩[

مسائل عقدية هامة وبعض أصول أهل  في باب نقاش طويل بين اإلمام وبعض المخالفين] ١٠[
  ٢٥.................أبواب األسماء والصفات متضمًنا الدفاع عن شيخ اإلسالم ابن تيمية في السنة

  ١٦٥.....................................................................................................الفهرس

  


